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Jesień mamy pełną filmowych 
nadziei. Udany Festiwal Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni 
uspokoił tych, którzy niepokoili 

się o wpływ pandemii na nasze kino. 
Od strony twórców filmowych wszystko 
wydaje się być w porządku – mamy 
kolejną porcję udanych, dobrze zrobio-
nych z warsztatowego punktu widze-
nia filmów, na dodatek skierowanych 
do różnych typów odbiorców. Jest kino 
autorskie, ale przede wszystkim jest coraz 
więcej sprawnie realizowanych filmów 
gatunkowych, które mogą liczyć na zain-
teresowanie odbiorców i to w kontekście 
zarówno kin, jak i wszystkich innych 
form dystrybucji. 

Mniej jasno wygląda sytuacja po dru-
giej stronie – kina co prawda notują po-
wolny, ale ciągły wzrost frekwencji, jed-
nak coraz wyraźniej widać grupę wi-
dzów na dobre wystraszonych pande-
mią (w starszym wieku, mających róż-
ne obciążające system odpornościowy 
choroby) i rezygnujących z chodzenia 
do kin. Szkoda, bo to byli dotąd bardzo 
wartościowi widzowie, przywiązani do 
kultury filmowej i odczuwający potrzebę 
stałego z nią kontaktu. Ta grupa widzów 
z niepokojem patrzy na nieprzestrze-
ganie w kinach rygorów sanitarnych, 
przede wszystkim na to, że nie wszyscy 
widzowie używają maseczek. Należy 
więc przyjąć, że do czasu całkowitego 
zakończenia pandemii nie ma co liczyć 
na to, że widownia w kinach wróci do 
przedpandemicznych statystyk. 

W tej sytuacji pozostaje więc z jednej 
strony skupić się na tworzeniu jak naj-
ciekawszej oferty filmowej, skierowanej 
do różnych grup odbiorców, a z drugiej 
na regulowaniu rynku, aby dystrybucja 
inna niż kinowa stanowiła realną alter-
natywę, także dla odnoszących z niej 
korzyści twórców. Na szczęście w tle ca-
łego zamieszania takie właśnie działania 
są prowadzone, a kluczową rolę odgry-
wają w nich ZAPA i Stowarzyszenie Fil-
mowców Polskich. Informujemy o tym 
regularnie na łamach naszego „Maga-
zynu…” i tym razem także mamy dobre 
wiadomości. 

We wrześniu minęło 60 lat od śmier-
ci wybitnego reżysera, mistrza polskiej 
szkoły filmowej, Andrzeja Munka, 
a w październiku obchodzimy setną 
rocznicę jego urodzin. Patron działają-
cego przy SFP, a skierowanego w stro-
nę młodych twórców Studia Munka był 
osobowością wybitną i magiczną. Dla-
tego jego dokonania filmowe stały się 
tematem obszernego eseju Andrzeja 
Bukowieckiego. Warto przypomnieć 
sobie tę postać i tę spuściznę!

Bohaterem naszej okładki został tym 
razem przedstawiciel młodego pokole-
nia, jeden z najbardziej rozchwytywanych 
w tym sezonie aktorów – Tomasz Zię-
tek. Jego główne role w filmach Żeby nie 
było śladów i Hiacynt czynią go twarzą 
polskiego kina tej jesieni. A to, co mó-
wi w naszym wywiadzie, pozwala być 
spokojnym o jego przyszłość.
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Tak się niestety stało, że opóźnie-
nie w implementacji Dyrektywy 
o prawach autorskich na jedno-
litym rynku cyfrowym doprowa-

dziło do sytuacji wręcz absurdalnej, w któ-
rej twórca zdaje się być jedynym nieczer-
piącym korzyści z rozpowszechniania swo-
ich utworów w internecie. 

Tegoroczne Forum poświęcono dwóm 
aktom prawnym niezwykle ważnym dla 
środowiska filmowego – wspomnianej 
implementacji Dyrektywy o prawach au-
torskich na jednolitym rynku cyfrowym, 
a także projektowi Ustawy o uprawnieniach 
artysty zawodowego. „Najwyższy czas, że-
by w świetle prawa autorskiego zrównać 
internet z innymi polami eksploatacji. 
Każdy miesiąc zwłoki – a dwuletni czas 
na wdrożenie dyrektywy do naszego sys-
temu prawnego minął w czerwcu – wydaje 
się decyzją nieuzasadnioną i wymierzo-
ną bezpośrednio w polskich filmowców, 
których pozbawia się w ten sposób moż-
liwości otrzymywania tantiem z eksplo-
atacji ich twórczości w internecie. Przez 
to niewątpliwe zaniedbanie polscy twórcy 
co dzień tracą należne im pieniądze. Za 
wykorzystanie filmów i seriali przez fran-
cuski Netflix ZAPA inkasuje dla polskich 
twórców za pośrednictwem SACD set-
ki tysięcy rocznie, ale Francja nie ociąga 
się z wprowadzeniem unijnych dyrektyw, 
a poza tym dba o swoją kulturę i jej twór-
ców jak żaden inny kraj” – mówił jeszcze 

przed Forum Jacek Bromski, prezes SFP. 
I te wszystkie jego słowa pozostają na-
dal aktualne. 

Szczegółowo walkę o wprowadzenie w ży-
cie wszelkich unormowań prawnych doty-
czących nowych technologii omawiał Do-
minik Skoczek, dyrektor Związku Autorów 
i Producentów Audiowizualnych (ZAPA). 
„To właściwie dwie ostatnie ważne kwestie, 
które pozostały do załatwienia – egzekwo-
wanie praw autorskich na jednolitym rynku 
cyfrowym i kwestia statusu artysty zawo-
dowego” – stwierdził.

Audiowizualną rzeczywistość ogrom-
nie zmieniła szalejąca już ponad półtora 
roku pandemia koronawirusa. Na wiele 
miesięcy kina zamknięto, a kiedy je otwo-
rzono, to znacznie ograniczono zakres ich 
działalności. Ta sytuacja, a także wpro-
wadzenie do naszego życia codziennego 
nowego elementu, czyli lockdownu, spo-
wodowało gwałtowny rozwój innych niż 
kinowy sposobów oglądania filmów, a co 
za tym idzie gwałtowny wzrost dystry-
bucji produkcji audiowizualnych za po-
średnictwem serwisów VOD. Z tych po-
wodów wprowadzenie w życie obu aktów 
prawnych, którym poświęcono tegoroczne 
Forum, jest jak najszybszą koniecznością. 
Implementacja dyrektywy otworzy drogę 
do pobierania tantiem z internetu, a Usta-
wa o uprawnieniach artysty zawodowego 
pozwoli wreszcie ucywilizować warunki 
pracy artystycznej. 
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FORUM SFP W GDYNI

Przedstawiciele Ministerstwa Kultu-
ry, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na 
gdyńskie Forum nie dotarli; Jarosław Sel-
lin, sekretarz stanu, przysłał list. „Zgodnie 
z obowiązującą procedurą legislacyjną Mi-
nister Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu 30 sierpnia złożył wniosek o wpis 
projektu ustawy implementującej Dyrek-
tywę o prawach autorskich na jednolitym 
rynku cyfrowym do wykazu prac legisla-
cyjnych. Zaproponowany w tym wniosku 
harmonogram prac legislacyjnych przewi-
duje konsultacje publiczne projektu i jego 
przyjęcie przez Radę Ministrów do końca 
bieżącego roku. Realne wydaje się zatem 
uchwalenie ustawy przez Sejm i jej wej-
ście w życie do połowy 2022 roku. Mamy 
nadzieję, że tak się stanie”. „My też ma-
my taką nadzieję” – skomentował Jacek 
Bromski. W dalszej części Sellin pisze: 
„Dnia 5 maja br. Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosi-
ło konsultacje publiczne projektu Ustawy 
o uprawnieniach artysty zawodowego…”. 

Związek Autorów i Producentów Filmo-
wych powstał przed ponad ćwierćwieczem. 
To dzięki jego walce i staraniom – pod wo-
dzą Ryszarda Kirejczyka, wieloletniego 
dyrektora, a także Dominika Skoczka, je-
go następcy – wywalczono tak wiele, jeśli 
chodzi o respektowanie praw autorskich. 
„To stało się możliwe dzięki niesamowi-
tej solidarności środowiska” – zauważył 
prezes Bromski. Warto więc przypomnieć 

to – nieco zakurzone – słowo „solidarność”. 
I jego właściwy sens. Bo walka jeszcze się 
nie skończyła… 

POLSKIE KINO ONLINE
Ważnym uzupełnieniem wspomnianej dys-
kusji dotyczącej sfery prawnej, a więc ob-
racającej się w sferze teoretycznych unor-
mowań praktyki, była informacja Zbignie-
wa Domagalskiego, nowego dyrektora 
warszawskiej Wytwórni Filmów Doku-
mentalnych i Fabularnych, o niezwykle 

intensywnych działaniach praktycznych 
poszerzających powszechny dostęp do do-
robku rodzimych filmowców, czyli o uru-
chomionej już – a przygotowanej przez 
WFDiF we współpracy z SFP – platformie 
streamingowej, która ma ambicje stać się 
najpełniejszą – dostępną online – kolek-
cją polskiego kina. 

Równie wielkie nadzieje co do rozwoju 
platformy 35mm.online, na której ma się 
znaleźć ogromna liczba rodzimych scy-
fryzowanych i zdigitalizowanych filmów 

fabularnych, dokumentalnych i animowa-
nych, żywi Radosław Śmigulski, dyrektor 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, do-
dając: „To efekt programu Polska Cyfrowa, 
który realizujemy w PISF od czterech lat”. 
I dodał: „Na pewno Instytut wznowi rekon-
strukcję cyfrową polskich filmów w ramach 
programów operacyjnych”. 

A co do tegorocznej edycji festiwalu, to 
„odniosła ona duży sukces” – skonstato-
wał Bromski. – „Po pierwsze dlatego, że się 
w ogóle odbyła, po drugie, że przyjechały 
do Gdyni tłumy, czego dowodem ogromny 
gwar panujący w hotelowym foyer w go-
dzinach wieczornych czy wypełnione sale 
podczas projekcji festiwalowych filmów, 
a także niezwykle pozytywne opinie o ich 
poziomie – oraz różnorodności – zarówno 
co do treści, jak i formy. Nasze kino nadal 
jest w świetnej formie”. Podobne zdanie 
wydaje się mieć dyrektor Śmigulski, który 
mówiąc o zmianach w przyszłorocznych 
programach operacyjnych, tak naprawdę 
stwierdził, że żadnych specjalnych zmian 
nie będzie, poza dwoma raczej drobnymi, 
choć ważnymi: wprowadzeniem obligato-
ryjnych plakatów artystycznych do produ-
kowanych filmów oraz ograniczeniem się 
do jednej sesji w roku, jeśli chodzi o se-
riale dla dzieci, w priorytecie: produkcja 
filmów animowanych. 

„Wszystko, co tutaj państwo powie-
dzieli, jest szalenie optymistyczne. Na-
sze kino, wygląda na to, że jest w dobrym 
stanie, o filmach pokazywanych na festi-
walu czytam i słyszę wiele pochwał i za-
chwytów, to jeden z lepszych festiwali. 
Perspektywy prawne finansowe wygląda-
ją nieźle. No więc, czym tu się martwić? 
Jadąc tutaj, po drodze, w jednej z gazet 
przeczytałem słowa Doroty Masłowskiej, 
które mnie bardzo utwierdziły w moich 
odczuciach. Ta przedstawicielka zdecy-
dowanie młodego pokolenia mówi: »To, 
czego się boję, to to, że za mało się boję«. 
I to jest poważne. Jak się dzieje dobrze, 
to przygotujmy się na najgorsze…” – tak 
podsumował Krzysztof Zanussi tegorocz-
ne Forum Ta konstatacja, zainspirowana 
słowami pisarki, daje do myślenia, po-
dobnie jak jego filmy oraz jej książki. Są 
uniwersalne i ponadczasowe. Jak wiele 
tegorocznych dzieł naszego kina. Choć 
opowiadają o przypadkach jednostko-
wych, tak naprawdę mówią o wszystkim, 
co najważniejsze, bez względu na czasy 
i otaczającą rzeczywistość.

Jerzy Armata

Prawo do tantiem 
i rekompensaty
Tradycyjnie – choć po rocznej 
pandemicznej przerwie – w samo 
południe, ostatniego dnia Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych, w hotelu 
Mercure Gdynia Centrum rozpoczęło 
się Forum Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich. Jego tematem wiodącym było 
prawo do tantiem i rekompensaty.

Zbigniew Domagalski, 
Radosław Śmigulski,  

Jacek Bromski,  
Krzysztof Zanussi  

i Dominik Skoczek

Allan Starski
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Umowa zapewnia Canal+ ciągłość 
w legitymowaniu się wymaganą 
prawem licencją właściwej orga-
nizacji zbiorowego zarządzania 

prawami autorskimi. Twórcom i producen-
tom chronionym przez SFP gwarantuje od-
powiednie wynagrodzenie za korzystanie 
z ich twórczości, którego wysokość będzie 
zwiększała się w kolejnych latach. 

„Od lat rozwijamy naszą współpracę z Ca-
nal+ w wielu obszarach. Jestem przekonany, 
że podpisana obecnie umowa, będąca wyni-
kiem wielomiesięcznych, niełatwych nego-
cjacji, jest kolejnym krokiem na drodze do 
wzmacniania łączących nas relacji. Ustala-
jąc warunki współpracy, obie strony miały 
na względzie dynamicznie zmieniające się 

We wrześniu 
2021 Canal+ 
Polska oraz 
Stowarzyszenie 
Filmowców 
Polskich zawarły 
umowę generalną 
dotyczącą 
korzystania, 
przez operatora 
będącego 
jednocześnie 
nadawcą, 
z utworów 
audiowizualnych 
z repertuaru SFP. 

otoczenie prawne i rynkowe. To pozwoliło 
uzgodnić wysokość tantiem dla twórców 
i producentów na odpowiednim poziomie” – 
powiedział Jacek Bromski, prezes SFP.

„Canal+ od ponad 25 lat wspiera polskich 
twórców. Przez ten czas z naszym udziałem 
powstało blisko 200 projektów filmowych, 
jak Zimna wojna, oscarowa Ida czy kandy-
dujące do Oscara w 2020 Boże Ciało i Żeby 
nie było śladów – tegoroczny reprezentant 
Polski. Jesteśmy zadowoleni, iż udało się 
osiągnąć porozumienie dotyczące warun-
ków korzystania z repertuaru reprezento-
wanego przez SFP” – powiedziała Edyta 
Sadowska, prezes zarządu Canal+ Polska.

Zespół SFP-ZAPA

Stowarzyszenie Filmowców Polskich 
podpisało umowę generalną z Canal+ Polska
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Edyta Sadowska  
i Jacek Bromski 

Dominik Skoczek, Małgorzata Seck,  
Edyta Sadowska i Jacek BromskiFo
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BLIŻEJ KINA

Cy k l  „Bl iże j  k ina” 
uświadomił potrzebę 
organizacji seansów 
najnowszych polskich 

filmów dostępnych dla osób 
niewidzących, niesłyszących 
i słabosłyszących. Widzowie 
obejrzeli, wyświetlane często 
po raz pierwszy w wersji z au-
diodeskrypcją, pętlą indukcyj-
ną i napisami dla niesłyszących: 
Salę samobójców Jana Komasy, 
Ondynę Tomasza Śliwińskiego, 
Najpiękniejsze fajerwerki ever 
Aleksandry Terpińskiej, Super-
novą Bartosza Kruhlika, Pana 
T. Marcina Krzyształowicza 
oraz Cichą Noc Piotra Doma-
lewskiego.

Największą wartością cyklu 
były spotkania twórców z pu-
blicznością. Niektórzy widzowie 
nie opuścili żadnego seansu i na 
każdym tłumaczonym na język 
migowy Q&A zadawali pytania. 
Współczesne polskie filmy obu-
dziły w nich chęć do rozmowy, 
której punktem wyjścia okazały 
się zmysły lub słowa wypowie-
dziane przez ekranowych boha-
terów. Reżyser Piotr Domalew-
ski wspominał realizację Cichej 
Nocy wyprodukowanej przez 
Studio Munka-SFP. Z widow-
ni padały pytania o formę ob-
razu, o użycie w filmie kamery 
przez głównego bohatera i jego 
siostrę. Każda z tych filmowych 

KINO BEZ BARIER

o przygotowaniach do roli Fi-
laka w filmie Pan T. Marcina 
Krzyształowicza. Najważniejsze 
dla aktora okazały się przyjaźnie, 
które pozostały po realizacji te-
go obrazu. Stankiewicz przyznał, 
że Pan T. otworzył mu drogę do 
dużych ról filmowych, które nie-
długo zobaczymy na ekranie. 

Partnerem wydarzenia or-
ganizowanego przez SFP była, 
działająca na rzecz dostępności 
kinematografii dla osób z nie-
pełnosprawnościami, Fundacja 
Kultury bez Barier. Cykl „Bliżej 
kina” pozwala uwrażliwiać oso-
by z niepełnosprawnościami na 
sztukę, ale też otwiera intersują-
cy dialog sztuki i życia. 

Marcin Radomski 

Pokazy filmów z audiodeskrypcją, pętlą indukcyjną i napisami 
dla niesłyszących oraz tłumaczone na język migowy spotkania 
z twórcami znalazły się w programie pierwszej edycji 
zorganizowanego we wrześniu cyklu „Bliżej kina” w warszawskim 
kinie Kultura.

postaci nagrała swoją wersję wy-
darzeń z wieczoru wigilijnego. 
Subiektywność spojrzenia była 
istotna dla Domalewskiego. Re-
żyser wspominał również okres 
prób inscenizacyjnych i castingi. 

O pracy nad budowaniem 
kreacji aktorskich opowiedzia-
ły Magdalena Koleśnik z Ondyny 
i Malwina Buss z Najpiękniejszych 
fajerwerków ever. Krótkie metra-
że poruszyły publiczność, głów-
nie ze względu na dobór tema-
tów – w pierwszym filmie cho-
roby, a w drugim zbliżającego się 
widma konfliktu zbrojnego i roli 
przypadku w życiu. W rozmowie 
o Ondynie uczestniczył również 
reżyser Tomasz Śliwiński, który 
potrafił dokładnie wyjaśnić prze-
bieg choroby Klątwa Ondyny.

Kolejnego dnia aktorzy Ma-
rek Braun i Dariusz Dłużewski 
mówili o realizacji wyproduko-
wanej przez Studio Munka-SFP 
Supernovej Bartosza Kruhlika. 
Chwalili sprawność reżyserską 
i doskonałe przygotowanie de-
biutującego reżysera. Widzowie 
byli ciekawi kulisów kręcenia 
filmu dziejącego się w jednym 
miejscu – na wiejskiej drodze. 
Dla aktorów Supernova to dra-
mat psychologiczny dotykający 
tematu stereotypowego spojrze-
nia na mężczyznę we współcze-
snym świecie, natomiast na dru-
gim planie poddali widzom trop 
do analizy dzieła w kontekście 
politycznym. 

Na koniec Sebastian Stan-
kiewicz wrócił do wspomnień Fo
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WYDARZENIA

Malwina Buss, Tomasz Śliwiński, 
Magdalena Koleśnik i Marcin Radomski
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Zaprezentowane filmy okazały 
się dobre – zarówno pod wzglę-
dem treści, jak i formy – oraz 
różnorodne, a przy tym ważne 

i odważne. Sale projekcyjne wypełniły tłumy 
widzów, panowała świetna, pełna pozy-
tywnej energii atmosfera, po dwóch latach 
rozłąki (ubiegłoroczna edycja gdyńskiego 
festiwalu odbyła się wyłącznie w sieci) wszy-
scy byli ogromnie spragnieni bliskich spo-
tkań z rodzimym kinem, jego twórcami 
i z sobą. Do wysokiego poziomu konkur-
sowych filmów dostroili się jurorzy pod 
wodzą Andrzeja Barańskiego (Konkurs 
Główny), Magnusa von Horna (Konkurs 
Filmów Mikrobudżetowych) i Małgorzaty 
Szumowskiej (Konkurs Filmów Krótkome-
trażowych), wydając werdykty określane 
przez uczestników festiwalu bliskoznacz-
nymi przymiotnikami – ważne, rozważne, 
uważne, odważne…  
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GDYNIA – KONKURS GŁÓWNY

Wznowiony w tradycyjnej formule,  
po pandemicznej zdalnej edycji, 
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni był imprezą niezwykle udaną. 
Tak podsumował go prezes SFP Jacek 
Bromski podczas branżowego Forum, 
Paweł Pawlikowski podczas finałowej 
Gali, a i wiele ciepłych słów padło z ust 
jurorów, laureatów, dziennikarzy oraz 
fanów polskiego kina. 

ŚLADY POZOSTANĄ

STRACH MA WIELKIE 
OCZY
Ten ostatni przymiotnik – w stosunku do 
werdyktu jury Konkursu Głównego – wydaje 
się najistotniejszy. „Mieliśmy dwa kryteria, 
żeby film był piękny, choć uroda może być 
różna, i żeby był aktualny” – wyznał Andrzej 
Barański. „A poza tym w filmie musi być 
sprawa” – dorzucił juror Bogdan Dziworski, 
znakomity operator, reżyser i pedagog. I rze-
czywiście taki jest film obdarowany Złotymi 
Lwami – piękny, świetnie zrealizowany, aktu-
alny i jest w nim także sprawa. Nie ideologia, 
a sprawa, ludzka sprawa. Ten film to Wszyst-
kie nasze strachy Łukasza Rondudy i Łukasza 
Gutta, na który spadła w Gdyni istna lawina 
trofeów – poza Grand Prix, także nagroda za 
zdjęcia (Łukasz Gutt), Nagroda Dziennika-
rzy, Nagroda Jury Młodych, statuetka Don 
Kichota przyznana przez Polską Federację 
Dyskusyjnych Klubów Filmowych. 

Wszystkie nasze strachy to przejmująca 
opowieść o wybitnym artyście wizualnym 
oraz jego sztuce. Daniel Rycharski, w którego 
wcielił się udanie Dawid Ogrodnik, to katolik, 
głęboko wierzący i praktykujący, a przy tym 
gej, także głęboko wierzący i praktykujący. 
Ronduda i Gutt stworzyli dokument kre-
acyjny, który – jak niegdysiejsze filmy Wojcie-
cha Wiszniewskiego – przyniósł niezafałszo-
wany, skondensowany obraz rzeczywistości, 
nadając historii pewnego przypadku (jak 
w Historii pewnej miłości Wiszniewskiego) 
formułę uniwersalnej i ponadczasowej przy-
powieści o nietolerancji, wykluczeniu, które 
mogą doprowadzić do tragedii.

„Życzę sobie i nam, żeby nikt w naszym 
pięknym kraju nie czuł się obco. Żeby nie 
czuł się zaszczuty. Wszystkie nasze strachy 
możemy pokonać, jeśli będziemy wobec sie-
bie czuli i uważni” – powiedział Kuba Kosma, 
producent filmu, odbierając nagrodę. „Często 
słyszymy, że miłość osób LGBT obraża uczu-
cia religijne. My staraliśmy się udowodnić, 
że ta miłość może tylko te uczucia religijne 
wzmacniać” – dodał Ronduda. Barański jako 
jedno z ważnych kryteriów, którym posługi-
wało się jury przy ocenie konkursowych fil-
mów, podał aktualność. Wręczając nagrodę, 
wyraził nadzieję, że może ta cecha Wszyst-
kich naszych strachów straci kiedyś, w miarę 
szybko, ten walor. Oby jak najszybciej. 

SPISANE BĘDĄ CZYNY 
I ROZMOWY
„Trudno mi się cieszyć naszym świętem, 
kiedy to samo, co w moich filmach, dzieje 
się niedaleko, na naszych granicach, gdzie 
ludzie umierają z zimna w lesie tylko dla-

tego, że są inni” – powiedziała Agnieszka 
Holland, odbierając Platynowe Lwy za cało-
kształt twórczości. I dodała: „Stan wyjątkowy 
został wprowadzony, żeby nie było śladów”.

Taki właśnie tytuł nosi nowy film Jana P. 
Matuszyńskiego, oparty na słynnej książce 
reportażowej Cezarego Łazarewicza, uho-
norowanej Nagrodą Literacką Nike (2017), 
poświęconej tzw. sprawie Grzegorza Prze-
myka, określanej przez bezpiekę mianem 
operacji „Junior”. 12 maja 1983 roku Prze-
myk, maturzysta, dobrze zapowiadający 
się poeta, syn opozycyjnej poetki Barbary 
Sadowskiej, został zatrzymany i ciężko pobity 
przez patrol milicyjny („Bić tak, żeby nie 

było śladów” – brzmiało jedno z poleceń 
funkcjonariuszy). Chłopiec umarł po dwóch 
dniach. Jedynym świadkiem śmiertelnego 
pobicia był jego bliski kolega (świetny 
Tomasz Ziętek), który zdecydował się zło-
żyć obciążające milicjantów zeznania. Film 
Matuszyńskiego – który czego się dotknie, 
zamienia w złoto lub srebro: dokument Deep 
Love (Srebrny Lajkonik), debiut fabularny 
Ostatnia rodzina (Złoty Anioł, Złoty Kangur, 
Złota Taśma, Srebrne Lwy i jeszcze ponad 30 
innych trofeów), serial Król (Polska Nagroda 
Filmowa – Orzeł) – dostał w Gdyni Srebrne 
Lwy oraz Nagrodę Festiwali i Przeglądów 
Filmu Polskiego Za Granicą, a wcześniej 
w Wenecji Nagrodę Bisato d’Oro, ponadto 
będzie reprezentować naszą kinematografię 
w oscarowej rozgrywce.

Tak jak po sprawie Przemyka nie miało 
zostać śladów, tak podobnie po przeprowa-
dzonej w latach 1985-1987 milicyjnej akcji 
„Hiacynt”, penetrującej środowiska homo-
seksualne, w wyniku której założono spe-
cjalne kartoteki kilkunastu tysiącom gejów. 
Film Piotra Domalewskiego, zatytułowany 
właśnie Hiacynt, to pełen suspensu i niespo-
dziewanych zwrotów dramaturgicznych kry-
minał, ale i znakomicie zdokumentowana, 
osadzona w peerelowskim anturażu opo-
wieść obyczajowa (nagroda za scenariusz dla 
Marcina Ciastonia, za charakteryzację dla 
Darii Siejak i Złoty Klakier – nagroda Radia 
Gdańsk dla najdłużej oklaskiwanego filmu). 

Inspirowana prawdziwymi wydarze-
niami – nieprawidłowościami czy wręcz 
ciężkimi przestępstwami popełnianymi 
przy zwracaniu nieruchomości w drodze 
reprywatyzacji po upadku PRL – jest także 
Lokatorka Michała Otłowskiego (nagroda 
za rolę drugoplanową dla Sławomiry Łoziń-
skiej, która wcieliła się w tytułową boha-
terkę). Podobnie jak dwa filmy rozgrywa-
jące się przed laty, podczas drugiej wojny 
światowej. Choć różnej klasy to opowieści: 
Śmierć Zygielbojma Ryszarda Brylskiego 
przybliża tragiczne losy żydowskiego dzia-
łacza politycznego, który popełnił samobój-
stwo, protestując przeciwko bezczynności 
świata wobec tragedii Holocaustu – czyni to 
rzetelnie i uczciwie, Ciotka Hitlera Michała 
Rogalskiego opowiada o pewnym war-

Łukasz Ronduda  
i Jan P. Matuszyński 

Laureaci 46. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni
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szawskim piaskarzu, który ukrył 
w czasie wojny dwie Żydówki, 
matkę i córkę – niestety czyni 
to koturnowo, schematycznie, 
wypełniając polityczno-telewi-
zyjne zamówienie. 

POWRÓT DO 
TAMTYCH LAT
Pod takim mało atrakcyjnym 
tytułem wchodzić będzie do kin 
nowy film Konrada Aksinowicza, 
który w festiwalowym konkursie 
wyświetlony był jako Powrót do 
Legolandu. Ta przejmująca opo-
wieść o alkoholowym uzależnie-
niu, rozpięta gdzieś między Pętlą 
Wojciecha Jerzego Hasa według 
prozy Marka Hłaski a Żółtym 
szalikiem Jerzego Morgensterna 
według scenariusza Jerzego Pil-
cha, niestety nie została dostrze-
żona przez jury. Wielka szkoda, 
choćby z uwagi na wybitne role 
Macieja Stuhra i Weroniki Książ-
kiewicz. Kiedy gratulowałem 
aktorowi tej kreacji, powiedział: 
„Tyle lat czekałem, i się docze-
kałem”. Kto wie, czy to nie jego 
najlepsza rola.

Powrót do Legolandu to osobi-
sta, w dużej mierze autobiograficzna opo-
wieść Aksionowicza, dedykowana ojcu, 
który długo zmagał się z tą – jak się oka-
zuje – śmiertelną chorobą. Wracamy w niej 
do czasów PRL-u, któremu dała kres ustro-
jowa transformacja. Tamtą siermiężną rze-
czywistość przypomina Zupa nic Kingi 
Dębskiej (aktorski koncert Kingi Preis, 
Ewy Wiśniewskiej i Adama Woronowicza), 
udany prequel Moich córek krów, oraz roz-
grywająca się w latach 60. ubiegłego wieku 
efektowna opowieść zainspirowana biogra-
fią Kaliny Jędrusik – Bo we mnie jest seks 
Katarzyny Klimkiewicz, z fantastyczną rolą 
Marii Dębskiej, córki Kingi (nagroda za 
najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą). 
Historię kobiety, która także nie chce być 
grzeczną dziewczynką, z równie wspa-
niałą rolą (Agata Buzek), przynosi słod-
ko-gorzkie, rozgrywające się współcześnie 
Moje wspaniałe życie Łukasza Grzegorzka 
(nagroda za reżyserię). 

ŻEBY NIE BYŁO MARZEŃ
Troskliwa córka, oddana żona, wyluzo-
wana matka, lubiana nauczycielka – w każ-
dej z tych ról bohaterka filmu Grzegorzka 
wypada doskonale. Ala ta codzienna 

życiowa perfekcja męczy, czasem trzeba 
nieco szaleństwa, fantazji, marzeń…

Marzenia są po to, by je spełniać. Ta 
reguła wydaje się życiowym wyznaczni-
kiem tytułowego bohatera efektownej, 
a zarazem inteligentnej komedii Mate-
usza Rakowicza Najmro. Kocha, kradnie, 
szanuje (nagroda za kostiumy dla Marty 
Ostrowicz), zainspirowanej losami Zdzi-
sława Najmrodzkiego, zwanego królem 
złodziei i ucieczek, który 29 razy wymy-
kał się organom ścigania, a także prota-
gonisty – jakże w innej tonacji opowie-
dzianej – Sonaty Bartosza Blaschke (laur 
publiczności oraz nagroda za debiut aktor-
ski dla Michała Sikorskiego), też opartej 
na faktach historii, tym razem Grzegorza 
Płonki, u którego dopiero w wieku 14 lat 
stwierdzono niedosłuch, a nie jak wcze-
śniej zakładano – autyzm, co pozwoliło 
odkryć ogromny talent muzyczny chłopca.

Marzenia mają także bohaterowie filmu 
Prime Time Jakuba Piątka (nagroda za dru-
goplanową rolę męską dla Andrzeja Kłaka 
i za muzykę dla Teoniki Rożynek), trzyma-
jącej w napięciu opowieści o nieoczekiwa-
nym zdarzeniu, do jakiego doszło w studiu 
telewizyjnym w sylwestrową noc z 1999 

na 2000 rok, oraz polsko-amery-
kańskiego Mosqito State Filipa Jana 
Rymszy (Złoty Pazur w kategorii 
Inne Spojrzenie, nagroda za dźwięk 
dla Zofii Moruś, Mateusza Adam-
czyka i Sebastiana Witkowskiego), 
pełnym metafor, któremu dodatko-
wych znaczeń nadał pandemiczny 
kontekst, niekonwencjonalnym 
poemacie o samotności, kruchości 
jednostki i coraz bardziej opresyj-
nej rzeczywistości. 

Bo rzeczywistość staje się istot-
nie coraz bardziej opresyjna, a – jak 
twierdzi Dorota Masłowska w tytule 
swojej płyty – „Społeczeństwo jest 
niemiłe”. „I ogólnie od samego sie-
dzenia był zmęczony, patrzenia na te 
w wagonie twarze wszystkie, kurwa, 
wykrzywione, obrażone baby stare 
z fochem, korony z głowy leżą na 
podłodze, że stoją” – to o boha-
terze Innych ludzi, rewelacyjnego 
musicalu rapowego wyreżyserowa-
nego przez Aleksandrę Terpińską 
(nagroda za debiut reżyserski, za 
główną rolę męską dla Jacka Belera, 
za montaż dla Magdaleny Chowań-
skiej, Nagroda Onetu „Odkrycie 
Festiwalu” dla Aleksandry Terpiń-
skiej, Nagroda Sieci Kin Studyjnych 

i Lokalnych) na podstawie bestsellerowej 
książki Masłowskiej o tym właśnie tytule. 
„Szarzy ludzie, szarzy ludzie, ludzie bez 
marzeń, czemu wszyscy muszą być źli, 
a nie dobzi…” – co chwilę jak refren te 
słowa padają z ekranu. Film – petarda, 
diagnoza, przestroga, bez trzymanki i bez 
znieczulenia.

Podobnie jak we Wszystkich naszych stra-
chach, w Innych ludziach także pojawiają 
się motywy chrystusowe. Jezus-narrator, 
w którego wcielił się Sebastian Fabijański, 
rapuje: „Stary, też kiedyś taki byłem, pilnuj, 
bo ci wszystko zeżrą. Chleby rozmnożyłem, 
wino, wszystko niby fajnie, tego, to brali 
po dwa, po trzy na łeb, już dawno nic nie 
ma, już wszystko wystawione na Allegro, 
więcej dla mnie, to mniej dla ciebie, Polak 
potrafi, ty nie weźmiesz, kto inny weźmie, 
we łbie genetyczny zapis”. 

A skoro o marzeniach, producent Wszyst-
kich naszych strachów wyznał na scenie 
Teatru Muzycznego, odbierając Złote Lwy, 
że jego największym marzeniem jest, by jego 
film wyświetliła Telewizja Polska, notabene 
współorganizator gdyńskiego festiwalu.

Jerzy Armata Fo
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GDYNIA – KONKURS FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH

Otwierając tegoroczny Konkurs 
Filmów Krótkometrażowych, 
dyrektor artystyczny Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych 

Tomasz Kolankiewicz przekonywał, jak 
ważne to dla niego wydarzenie w kontek-
ście kolejnych edycji gdyńskiej imprezy. 
Trudno się dziwić, bo historia pokazuje, że 
to właśnie tutaj pierwsze zawodowe kroki 
stawiają późniejsi laureaci Złotych czy 
Srebrnych Lwów. Właśnie w tym konkur-
sie zdradzają tematyczne fascynacje, eks-
perymentują z formą, budują zalążki wła-
snego stylu, ale i popełniają błędy, dzięki 
czemu mają szansę ich później uniknąć 
w pełnometrażowych debiutach. Przy-

glądając się uważnie tegorocznym zma-
ganiom, błędy to jednak ostatnia rzecz, 
o której warto wspominać. To był świetny 
konkurs. Najlepszy od lat. 

Spośród 88 zgłoszeń do rywalizacji 
o Nagrodę im. Lucjana Bokińca zakwa-

lifikowano 24 tytuły. Jestem przekonany, 
że jury pod przewodnictwem Małgorzaty 
Szumowskiej nie miało łatwego zadania, 
bo sytuacja w krótkich metrażach przypo-
minała nieco tę z Konkursu Głównego. To 
był raczej pozytywny ból głowy i wybór 
lepszego spośród dobrych, wartościowych, 
przemyślanych projektów, a nie nagra-
dzanie „na siłę”. Najwyższy laur trafił do 
Alicji Sokół za film Mój brat rybak. Zre-
alizowana przez młodą reżyserkę etiuda 
to kameralna, zmysłowa opowieść o przy-
spieszonym dojrzewaniu w małej rybackiej 
wiosce, gdzieś na końcu świata. Podobne 
okoliczności przyrody, ale i temat, choć 
przez pryzmat odkrywania własnej seksu-

alności, zaproponował w Skowy-
cie Bartosz Brzeziński, uhonoro-
wany Nagrodą Specjalną. Warto 
wspomnieć, że oba obrazy zreali-
zowane zostały w Warszawskiej 
Szkole Filmowej. Na wyróżnie-
nie według jury zasłużył Piotr 
Trojan za Synthol, który powstał 
w ramach programu 30 Minut 
w Studiu Munka-SFP. Znany 
z roli Tomka Komendy aktor 
zadebiutował po drugiej stro-
nie kamery historią o 30-letnim 
mężczyźnie, dla którego start 
w zawodach kulturystycznych 
ma być realizacją marzeń, ale 
i początkiem nowego życia.

Prezentowane w konkursie 
filmy, choć różne pod względem 

gatunku, formy (bardzo ciekawa anima-
cja Artura Wyrzykowskiego Skafander 
Klingerta), wrażliwości, w zdecydowanej 
większości traktowały o tym, na czym sta-
wiający pierwsze kroki reżyserzy znają się 
najlepiej. Ukazywały bowiem świat z per-

W GOTOWOŚCI

spektywy młodych bohaterów. Poznawali-
śmy ich radości, smutki, problemy, jakim 
muszą stawić czoła, czy to w mieście, czy 
na maleńkiej wsi. W formule gatunkowej, 
jak w przypadku świetnej Stancji Adriana 
Apanela (również Studio Munka-SFP), ale 
i realistycznej, czego przykładem chociażby 
Szczeliny Magdaleny Gajewskiej (kolejna 
produkcja WSF). Wcielające się w tym dru-
gim filmie w kobiece role Jaśmina Polak 
i Justyna Wasilewska dostrzeżone zostały 
przez jury, które postanowiło uhonorować 
je wyróżnieniem. To zresztą znamienne 
i potwierdzające wysoką jakość scenariu-
szy, że w kolejnych produkcjach mogliśmy 
oglądać na ekranie uznanych już aktorów – 
Andrzeja Chyrę, Iwonę Bielską, Dorotę 
Kolak, Martę Nieradkiewicz czy Seba-
stiana Stankiewicza.

Na koniec chciałbym wrócić do słów 
Tomasza Kolankiewicza, od których roz-
począłem tę relację. Dyrektor artystyczny 
gdyńskiego festiwalu przekonywał, że 
tegoroczna selekcja pokazała mu, że 
część młodych twórców gotowa już jest 
do podjęcia kolejnego wyzwania, jakim 
jest pełnometrażowy debiut. Gdybym 
miał dodać coś od siebie, powiedział-
bym, że spora część. 

Kuba Armata

To był jeden z najlepszych konkursów 
od lat. Pokazał filmy różnorodne 
gatunkowo, odważne ideowo 
i formalnie, świetne warsztatowo, które 
zwiastują wejście do kinematografii 
nowych utalentowanych twórców.

Mój brat rybak,  
reż. Alicja Sokół 
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Dawid Ogrodnik i Maria Maj  
w filmie Wszystkie nasze strachy,  
reż. Łukasz Ronduda, Łukasz Gutt

Alicja Sokół



12

FESTIWALE W POLSCE

O znaczeniu muzyki dla filmu opowiadała 
również Ewa Sobolewska – prezes zarządu 
TV Studia Filmów Animowanych w Pozna-
niu. Po prezentacji filmów z serii „Opowia-
dania z piaskownicy” oraz „Baśnie i bajki 
polskie” pełna energii przekazywała wie-
dzę z zakresu tworzenia animacji. Mówiła 
w wywiadzie: „Podczas seansu siedziałam 
na widowni wśród dzieci, które kapitalnie 
odbierały filmy animowane. One nie są pro-
ste w warstwie wizualnej i fabularnej, a mimo 
to młodzi odbierają je fantastycznie, co poka-
zało spotkanie po projekcji”. Ostatniego dnia 
wystąpił Maciej Chmiel, dyrektor Studia Fil-
mów Rysunkowych w Bielsku-Białej, poka-
zując siedem filmów, do których muzykę 
napisali różni kompozytorzy. 

W tym roku pokazy dla najmłodszych 
widzów odbywały się w Sali Kameralnej 
Teatru Muzycznego. Gdynia Dzieciom orga-
nizowana jest przez Stowarzyszenie Fil-
mowców Polskich we współpracy z Pomor-
ską Fundacją Filmową. Honorowy patron 
przeglądu to Stowarzyszenie UNICEF Pol-
ska – organizacja humanitarna działająca 
na rzecz dzieci. 

Idealnie Gdynię Dzieciom podsumowują 
słowa Andrzeja Jasiewicza: „Od początku 
przewinęło się przez naszą sekcję 100 tys. 
dzieci. Pokazujemy kino artystyczne, kla-
syki i nowe filmy. Perspektywicznie dostar-
czamy widownię, pierwsi nasi widzowie 
są już dorośli, a niektórzy z nich weszli do 
zawodu”. W tym roku Gdynia Dzieciom 
odniosła kolejny sukces z frekwencją bli-
ską 1500 dzieci na widowni. 

Marcin Radomski

MAGAZYN FILMOWY  nr 122/październik 2021

Tegoroczną Gdynię Dzieciom zain-
augurował Andrzej Jasiewicz, prze-
wodniczący Koła Realizatorów 
Filmów dla Dzieci i Młodzieży 

SFP, wraz z dyrektorem artystycznym FPFF 
Tomaszem Kolankiewiczem, reprezentan-
tami Urzędu Miasta Gdyni oraz UNICEF 
Polska. W programie 17. edycji cyklu zna-
lazły się filmy z muzyką m.in. Krzysztofa 
Pendereckiego (Bulandra i diabeł), Jerzego 
„Dudusia” Matuszkiewicza (słynny Kwar-
tecik), Waldemara Kazaneckiego, Czesława 
Niemena, Marka Wilczyńskiego i Andrzeja 
Sikorowskiego. Na otwarcie dzieci obejrzały 
Akademię pana Kleksa z muzyką Andrzeja 
Korzyńskiego. Później miały okazję spotkać 
się z Krzesimirem Dębskim, kompozytorem 
ścieżki dźwiękowej do W pustymi i w pusz-
czy w reżyserii Gavina Hooda. W przypadku 

muzyki do tego filmu kompozytor stanął 
przed dużym wyzwaniem. Oprócz oddania 
nastroju scen W pustyni i w puszczy, musiał 
także uwzględnić miejsce akcji – Afrykę – 
z całym bogactwem i zróżnicowaniem jej 
muzyki. Dzieci pytały kompozytora o jego 
pracę i życie prywatne. „Oglądanie filmów 
w dzieciństwie pamiętam do dziś. Utkwiła mi 
Historia żółtej ciżemki z 11-letnim Markiem 
Kondratem. Boję się, że obecnie młodzi mają 
za dużo bodźców, ale dzięki takim pokazom 
jak Gdynia Dzieciom uwrażliwiamy ich na 
sztukę, a w szczególności muzykę” – wyznał 
Dębski. Z kolei muzykę Michała Lorenca naj-
młodsi widzowie usłyszeli w Ptaszce Krystyny 
Krupskiej-Wysockiej. Ten niezwykle przej-
mujący film opowiada o samotnym męż-
czyźnie próbującym łączyć wychowywanie 
trójki dzieci z pracą zawodową.

GDYNIA DZIECIOM

Jedna z najpopularniejszych i najstarszych sekcji Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych, czyli Gdynia Dzieciom,  
odbyła się już po raz 17. Tegoroczne hasło brzmiało:  
„Witajcie w naszej bajce”, a prezentacje dla najmłodszych 
upłynęły pod znakiem muzyki.

WYCHOWUJEMY KOLEJNE 
POKOLENIA WIDZÓW 

Najmłodsi widzowie podczas 
pokazu w Sali Kameralnej 

Teatru Muzycznego
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nicy. Całość, choć bez wątpienia ambitna, 
wywołuje u widza poczucie niedosytu. Ćmy 
sprawiają wrażenie dzieła programowo her-
metycznego, chłodnego, niepozwalającego 
widzowi na poznanie motywacji bohaterów, 
a przez to utrudniającego emocjonalne zaan-
gażowanie w snutą opowieść. Nawet jeśli jed-
nak fabularny debiut Stasika należy rozpa-
trywać w kategoriach ambitnej porażki, nie 
ma wątpliwości, że warto w przyszłości kibi-
cować jego artystycznym poszukiwaniom.

SIŁA KOBIET
Z cenioną na wrocławskiej imprezie skłon-
nością do eksperymentowania kojarzone 
były dotychczasowe reżyserskie próby Kata-
rzyny Klimkiewicz. Na tle choćby zreali-
zowanej wspólnie z Domingą Sotomayor 
Wyspy, lekki i przystępny obraz Bo we 
mnie jest seks musi wydać się zaskocze-
niem. Historia ikony PRL-u, borykającej 
się z bezwzględnością systemu i obycza-
jową pruderią otoczenia Kaliny Jędrusik, 
przypomina hybrydę musicalu, biografii 
i ponadczasowej opowieści o walce z sek-
sizmem. To co dla jednych stanowi wyraz 
eklektycznej swobody, innym kojarzyło się 
raczej z chaotycznym, wymykającym się 
spod reżyserskiej kontroli miszmaszem. 
Wszyscy wrocławscy widzowie byli nato-
miast zgodni co do jednego – występująca 
w roli głównej Maria Dębska wytrzymała 
presję i zaproponowała twórczą interpre-

tację postaci Jędrusik. W ujęciu młodej 
aktorki gwiazda PRL-owskiej popkultury 
pozostaje jednocześnie zmysłowa, chary-
zmatyczna, pragnąca wolności i świadoma 
ograniczeń, jakie nakłada się na nią w zdo-
minowanym przez mężczyzn świecie.

Współczesną, prowincjonalną siostrą 
Kaliny mogłaby okazać się Joanna z Mojego 
wspaniałego życia Łukasza Grzegorzka. 
Świetnie zagrana przez Agatę Buzek nauczy-
cielka angielskiego mocno przypomina 
tytułową bohaterkę poprzedniego dzieła 
reżysera – Córki trenera. Podczas gdy Wik-
toria z tamtego filmu musiała wyzwolić się 
spod wpływu surowego ojca, Joanna próbuje 
uzyskać niezależność od chcącego zdomi-
nować ją w domu i w pracy męża. Zarówno 
w Córce trenera, jak i w Moim wspaniałym 
życiu jasne jest, że figura Apodyktycznego 
Mężczyzny (w obu filmach granego zresztą 
przez Jacka Braciaka) ma znaczenie symbo-
liczne. Nabyta przez bohaterki dojrzałość 
do sprzeciwu wobec jednostkowego boha-
tera oznacza w praktyce gotowość do buntu 
przeciw całemu systemowi patriarchalnemu. 
Kino Grzegorzka, choć wyraziste, pozostaje 
jednak programowo wolne od rewolucyj-
nego zgiełku. Joanna z Mojego wspaniałego 
życia dojrzewa do swojej przemiany stop-
niowo i łagodnie, a rytm jej działań udziela 
się także całemu filmowi.

O tym, że w polskim kinie coraz bardziej 
słyszalny staje się głos kobiet zaświadczyła 

na Nowych Horyzontach także sekcja 
Short lista, której zaprogramowaniem zajął 
się niżej podpisany. Do zestawu 25 najcie-
kawszych polskich krótkich metraży trafiło 
aż 20 dzieł stworzonych przez reżyserki. 
Proporcje te miały swoje odzwierciedle-
nie także w poruszanej na ekranie tema-
tyce. W programie Shortlisty znalazły się 
choćby filmy podejmujące temat prawa do 
aborcji (Alicja i żabka Olgi Bołądź) czy 
radzenia sobie z presją wytwarzaną przez 
wszechobecne kanony piękna (Ja i moja 
gruba dupa Yelzavety Pysmak). Kobieca 
perspektywa dominuje także w wyróżnio-
nym stypendium Stowarzyszenia Nowe 
Horyzonty obrazie Sarha Jaśminy Wójcik. 
W zrealizowanym na terenie Palestyny 
dokumentalnym eseju reżyserka oddaje 
głos swoim córeczkom – Zoi i Lei. W kil-
kunastominutowym filmie dwie dziew-
czynki stają się naszymi przenikliwymi, 
szczerymi i pozbawionymi uprzedzeń 
przewodniczkami po świecie, który więk-
szość z nas zna wyłącznie z sensacyjnych 
migawek telewizyjnych. Skonstruowana 
w ten sposób Sarha stanowi bezcenną 
lekcję dziecięcej uważności i otwarto-
ści na świat. Jej wyeksponowanie to bez 
wątpienia kolejny zwiastun rodzącej się 
na naszych oczach cichej rewolucji pol-
skiego kina.

Piotr Czerkawski
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R adości z powrotu przed kinowy 
ekran (zeszłoroczna edycja 
imprezy została przeniesiona na 
jesień i – z wyjątkiem kilku sym-

bolicznych pokazów w dzień otwarcia festi-
walu – odbyła się w formie online) towa-
rzyszyła świadomość, że nie sposób mówić 
jeszcze o pełnym powrocie do normalno-
ści. Z powodu koronawirusowych obo-
strzeń we Wrocławiu pojawiło się niewielu 
zagranicznych gości, a widzom udostęp-
niono mniejszą pulę karnetów niż zazwy-
czaj. Świadomość, że żyjemy w poczuciu 
zawieszenia i niepewności jutra potęgo-
wały także deklaracje organizatorów, któ-
rzy jak mantrę powtarzali – zaczerpnięte 
z jednego z festiwalowych filmów – hasło 
o tym, że przeżywamy właśnie „rok nie-
ustającej burzy”. Na szczęście, mimo nie-
codziennych okoliczności, pewne rzeczy 
pozostały na Nowych Horyzontach nie-
zmienne. Jedną z nich jest ciekawość, jaką 
budzi wśród twórców festiwalu współczesne 
polskie kino i to nie tylko w swej najbar-
dziej eksperymentalnej odsłonie. Zaprezen-
towane premierowo we Wrocławiu filmy, 
takie jak Hiacynt Piotra Domalewskiego, 
Moje wspaniałe życie Łukasza Grzegorzka 
czy Najmro. Kocha, kradnie, szanuje Mate-
usza Rakowicza umiejętnie połączyły arty-
styczne ambicje z chęcią przypodobania 
się możliwie szerokiej publiczności. Dla 
będącej dotychczas raczej na bakier z przy-
słowiowym „kinem środka” polskiej kine-
matografii Nowe Horyzonty okazały się 
zatem nie tyle czasem „nieustającej burzy”, 
co „cichej rewolucji”.

Wszystko to nie oznacza oczywiście, że 
wrocławska impreza wyparła się swojej toż-
samości i przestała zwracać uwagę na filmy 
radykalne, poszukujące, przekraczające gra-
nice. Honoru polskiego kina na tym polu 
broniły przede wszystkim – zaprezentowane 
w cieszącym się szczególną estymą orga-
nizatorów Konkursie Nowe Horyzonty – 
Ćmy. Fabularny debiut Piotra Stasika sta-
nowi logiczną konsekwencję artystycznych 
wyborów reżysera, który w swych ostatnich 
obrazach dokumentalnych – takich jak 21 x 
Nowy Jork czy Opera o Polsce – coraz wyraź-
niej skłaniał się nie ku prostemu odtwarza-
niu, lecz kreowaniu rzeczywistości. W Ćmach 
polski twórca po raz kolejny daje także upust 
obecnemu od jakiegoś czasu w jego twór-
czości rysowi fatalistycznemu. Sięgając po – 
przypomniany niedawno choćby w świet-
nej powieści „Świetlista republika” Andrésa 
Barby – motyw dziecięcego buntu przeciw 
światu, Stasik opowiada o czymś więcej niż 

tylko o końcu niewinności. W Ćmach dużo 
bardziej dojmujące staje się sugerowane przez 
reżysera poczucie daremności wszelkich prób 
rebelii, która prędzej czy później i tak zosta-
nie zdławiona przez sprawującego władzę 
hegemona. Z przygnębiającym przesłaniem 

koresponduje w debiucie Stasika także nie-
łatwa w odbiorze forma. Ćmy od początku 
do końca pozostają filmem pozbawionym 
wyrazistej linii fabularnej, impresyjnym, 
skonstruowanym na bazie wielogłosu wspo-
mnień, jakim oddają się skruszeni buntow-

CZAS CICHEJ 
REWOLUCJI
Uczestnicząc w tegorocznych Nowych 
Horyzontach, można było poczuć się 
jednocześnie błogo i nieswojo. Świat 
nie wrócił jeszcze do normalności, ale 
za to kilka polskich filmów pozytywnie 
zaskoczyło, bądź wytyczyło nowe, 
odważne kierunki poszukiwań twórczych.

Sarha, reż. Jaśmina Wójcik

Ćmy, reż. Piotr Stasik
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muzykę filmową „jednym z najbardziej 
eklektycznych rodzajów sztuki muzycznej”.

Ocena tak zróżnicowanych dzieł nigdy 
nie jest łatwa. Świat wciąż się z tym mierzy. 
Kompozytorzy do grona jury najważniej-
szych filmowych imprez na świecie zapra-
szani są niezwykle rzadko, choć ich sposób 
widzenia może być cenny. Gdy w 2010 roku 
filmy w Cannes oceniać miał laureat Osca-
rów Francuz Alexandre Desplat, informo-
wały o tym nawet pozamuzyczne media 
i dotąd udział tak znaczącego kompozy-
tora w gronie jurorów wydarzeń tej rangi 
chyba się nie powtórzył. Cannes zresztą 
przyznaje za muzykę tylko nagrodę 
pozaregulaminową, co w tym roku 
wzbudziło znów głosy sugerujące 
nadanie jej większego znaczenia. 
Wczesnym latem tego roku zmiany 
w regulaminie wprowadziła Ame-
rykańska Akademia Filmowa i teraz 
o Oscara będą walczyć ścieżki, które 
mają jedynie 35 proc. muzyki spe-
cjalnie napisanej do filmu, a nie, jak 
dotąd, 60 proc. Nagrody dla kom-
pozytorów sprowokowały w Ostro-
wie Wielkopolskim ważną debatę, 
w której wzięli udział niemal wszy-
scy festiwalowi goście.

Jak nagradzać za muzykę? Kogo 
nagradzać? Choć te pytania mogą 
wydawać się niepotrzebne, polscy 
kompozytorzy, szczególnie młodego 
pokolenia, od paru już lat usilnie wal-
czą o jasne zapisy w regulaminach. 
Te bowiem dają furtkę w przyznawa-
niu nagród np. twórcom od dawna 
nieżyjącym, których muzyka została 
jedynie w filmie wykorzystana, ale 
do niego nie powstała. Konkuren-
cji z cenionymi artystami polskiej 
muzyki, jak Witold Lutosławski czy 
Czesław Niemen, nie jest w stanie 

wytrzymać żaden współczesny autor. Nie 
wystarczy zatem ocena, czy i jak muzyka 
w filmie działa. Bartosz Chajdecki i Antoni 
Komasa-Łazarkiewcz podkreślali na Grand 
Prix Komeda, że chcieliby być oceniani 
w uczciwym konkursie o klarownych zasa-
dach. Najlepiej, jak mówił Bartosz Chajdecki, 
za „oryginalną muzykę stworzoną do danego 
filmu”, bo tylko taką pracę można poddać 
dzisiaj rzeczowej krytyce. Trudno robić to 
choćby ze starymi piosenkami czy istnie-
jącymi już kompozycjami, które stają się 
częścią ilustracji muzycznej. Nie brakowało 
jednak głosów, że i w jednym, i w drugim 

przypadku mamy do czynienia z procesem 
twórczym, który wart jest zauważenia. To 
wymagałoby rozmnożenia nagród muzycz-
nych (pamiętajmy, że swojego pierwszego 
Oscara dostał właśnie za adaptację muzyczną 
legendarny John Williams), ale najpierw 
pewnego uporządkowania potrzebują zasady, 
na jakich przyznawane są nagrody, które już 
w Polsce istnieją. Co do tej kwestii zgodzili 
się wszyscy debatujący, podpisując w Ostro-
wie Wielkopolskim apel o uwzględnienie 
w regulaminach kryterium zakładającego, 
że nie mniej niż 80 proc. ocenianej ścieżki 
powstało na potrzeby filmu, który bierze 
udział w konkursie. Apel skierowany został 
do Polskiej Akademii Filmowej, która przy-
znaje Orły, organizatorów nagrody muzycz-
nej „Fryderyki”, Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni oraz Festiwalu Muzyki 
Filmowej w Krakowie.

Na tle tych rozmów jeszcze mocniej 
wybrzmiała obecność na festiwalu Andrzeja 
Korzyńskiego – jednego z najbardziej 
wszechstronnych, płodnych i niedocenia-
nych polskich twórców muzyki filmowej, 
który swoją jedyną nagrodę na Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych dostał w 1977 
roku, w ramach protestu jury, za Czerwone 
ciernie Juliana Dziedziny, a nie za pominię-
tego w konkursie Człowieka z marmuru 

Andrzeja Wajdy. Ten znakomity kom-
pozytor Andrzeja Żuławskiego, o któ-
rym także Wajda mówił, że „przynosi 
sukces jego filmom” i który udowodnił 
wiele razy, z jaką sprawnością porusza 
się między gatunkami (od bajkowej serii 
o panu Kleksie po awangardę i ekspe-
ryment w kinie), przez długie lata nie 
był w Polsce w ogóle wydawany. Jego 
filmową i serialową muzykę przypo-
mina dziś – zajmujące się archiwal-
nymi nagraniami – wydawnictwo GAD 
Records. Album z okazji 80. urodzin 
kompozytora, wydany w zeszłym roku, 
okazał się jednym z największych best-
sellerów rynku muzycznego. Andrzej 
Korzyński z wielkim wzruszeniem 
odebrał w Ostrowie Wielkopolskim 
nagrodę za całokształt twórczości. Lubi 
mówić, że praca kompozytora w fil-
mie jest jak doszywanie guzików do 
garnituru, który ktoś inny uszył. To 
skromne zdanie zdradza jednak bar-
dzo wiele o roli muzyki w obrazie fil-
mowym i o tym, jak trudny jest proces 
jej tworzenia. 

Magdalena  
Miśka-Jackowska
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W tym niedużym, liczącym 
nieco ponad 70 tys. miesz-
kańców mieście muzykę fil-
mową traktuje się z dużym 

sentymentem. Do Ostrowa Wielkopolskiego 
w 1947 roku przeprowadziła się rodzina 
Krzysztofa Komedy i to tu kompozytor 
zachwycił się jazzem, kluczowym w jego 
dalszej, nie tylko filmowej karierze. Tutaj 
założył też swój pierwszy zespół. W roku 90. 
urodzin artysty aura Komedy wciąż jest silna, 
inspiracje wszechobecne, a międzynarodowy 
sukces jego muzyki i współpracy z Romanem 
Polańskim – jednej z najbardziej owocnych 
w historii światowego kina – pozostaje dla 
młodych kompozytorów marzeniem i waż-
nym punktem odniesienia. To się nie zmie-
nia. Ale zmieniają się filmy, sposoby kompo-
nowania dla kina, coraz mocniejsza pozycja 
kobiet w tej trudnej branży oraz mechani-
zmy rządzące nagrodami, jakie zdobywają 
twórcy muzyki. Urodzinowa edycja festiwalu, 
zorganizowana w przesuniętym przez pan-
demię terminie, bo między 22 a 28 sierpnia, 
wszystko to wyraźnie pokazała. 

Grand Prix Komeda to także najwięk-
sze w Polsce pod względem finansowym 
wyróżnienie pracy kompozytora filmowego. 
Wśród tegorocznych jurorów znaleźli się 
aktorka Ewa Błaszczyk, reżyserka i sce-
narzystka Kinga Dębska, kompozytorzy 
Jan Kanty Pawluśkiewicz, Paweł Mykietyn 
i Radzimir Dębski (Jimek), a także Tomasz 
Lach, pasierb Krzysztofa Komedy, który 
czuwa dziś nad artystycznym dziedzictwem 
ojczyma. Główną nagrodę w wysokości 30 
tys. złotych jury przyznało Bartoszowi Chaj-
deckiemu za muzykę do Mistrza w reżyserii 
Macieja Barczewskiego – historii Tadeusza 
Pietrzykowskiego, pięściarza z Auschwitz. 
Konkurs trzeba przyznać był mocny i bar-
dzo różnorodny – od inspirowanej spa-
ghetti westernami ścieżki laureata Oscara 
Jana A.P. Kaczmarka do Magnezji Macieja 
Bochniaka przez jazzowe partytury do Ama-
torów Iwony Siekierzyńskiej (muz. Marzena 
Majcher) i Miasta Marcina Sautera (muz. 
Jerzy Rogiewicz) po wymagającą, kore-
spondującą z psychologicznym portretem 
bohatera, muzykę do Szarlatana Agnieszki 
Holland, której autorami są Antoni Koma-
sa-Łazarkiewicz i Mary Komasa. Co cie-
kawe, nie ma tu debiutantów. Nawet jeśli 
na co dzień działają poza kinem, wszyscy 
mają spore i wieloletnie doświadczenie 
muzyczne. Im szersze, tym chętniej wyko-
rzystywane przez reżyserów, którzy sięgają 
po różne gatunki, style i formy. Antoni 
Komasa-Łazarkiewicz nazywa dzisiejszą 

GRAND PRIX KOMEDA

Jubileuszowa, 10. edycja Grand 
Prix Komeda Festiwalu Filmowego 
im. Krzysztofa Komedy w Ostrowie 
Wielkopolskim zgromadziła 
kompozytorów muzyki do najnowszych 
polskich filmów. Grand Prix otrzymał 
Bartosz Chajdecki za kompozycję 
do obrazu Mistrz. 

KOMPOZYTORZY 
CHCĄ ZMIAN

Piotr Głowacki  
i Bartosz Chajdecki 

Fo
t. 

Fe
st

iw
al

 G
ra

nd
 P

rix
 K

om
ed

a/
M

at
er

ia
ły

 p
ra

so
w

e

Fo
t. 

Ro
be

rt 
Pa

łk
a,

 G
ra

nd
 P

rix
 K

om
ed

a/
M

at
er

ia
ły

 p
ra

so
w

e

Mistrz, reż. Maciej Barczewski

Andrzej Korzyński
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subtelna obserwacja społeczna zyskuje nowy 
wymiar. Jednocześnie warstwa fikcji chroni 
prywatność prawdziwych postaci. 

Bliski tej poetyce jest też drugi wielki 
zwycięzca Off Camery 2021: film Amatorzy 
Iwony Siekierzyńskiej – pełna ciepła opo-
wieść o niepełnosprawnych aktorach Teatru 
Biuro Rzeczy Osobistych. Do imponującej 
już kolekcji statuetek – z Gdyni, Koszalina, 
Łagowa i Szanghaju – twórcy mogą dopisać 
jeszcze dwie: Nagrodę Dominika Kulczyk 
Productions (100 tys. zł), czyli Grand Prix 
Konkursu Polskich Filmów Fabularnych, 
oraz Nagrodę Krajowej Izby Producentów 
Audiowizualnych za Debiut Producencki 
Anny Weredy. Doceniono dostrzeżenie 
potencjału tam, gdzie „inni z zakłopotaniem 
odwracają wzrok” oraz udowodnienie, że 
„w kinie nie ma wykluczenia”. 

Jury FIPRESCI zakochało się w pale-
styńskim kandydacie do Oscara Gaza Mon 
Amour braci Nasser, Araba i Tarzana, w któ-
rym odnalezienie antycznej figury wywołuje 
serię tragikomicznych zdarzeń. Widzowie 
postawili na czysty śmiech i zabawę: Nagrodę 
Publiczności zdobyła osadzona w realiach 
„PRL-u na sterydach” komedia sensacyjna 
Najmro. Kocha, kradnie, szanuje Mateusza 
Rakowicza według scenariusza, który reżyser 
napisał razem z Łukaszem M. Maciejewskim. 

Z nagrodami z Krakowa wyjechali też 
Marta Habior (Słodki koniec dnia) i Marcin 
Ostatek (Skandal. Ewenement Molesty), uho-
norowani statuetkami KIPA, Agata Buzek 
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To był festiwal pięknych, porusza-
jących filmów oraz poszukujących 
siebie, swojej wrażliwości i stylu 
debiutantów z kraju i ze świata, 

a także dobrych, intensywnych rozmów 
o kinie. Choć może wydarzenie było nieco 
mniej oblegane niż zwykle w maju, była na 
nim przestrzeń dla spotkania i dyskusji. 
Bez pośpiechu, bez przymusu. W tempie, 
z jakim Kraków potrafi się czasem kojarzyć. 

LAURY – GŁÓWNIE  
DLA KOBIET
Wśród atrakcji programu znalazły się m.in. 
pokazy na barce na Wiśle, Miasteczko Fil-

mowe na placu Szczepańskim oraz koncer-
towa Off Scena. Jak zawsze największą uwagę 
przyciągnęły dwa konkursy. W obu wygrały 
kobiety! W międzynarodowym główną sta-
tuetkę – Krakowską Nagrodę Filmową (25 
tys. dolarów) – otrzymała Isabel Lamberti za 
wymykającą się podziałom na fikcję i doku-
ment opowieść Last Days of Spring. Uhono-
rowana wcześniej w San Sebastian produkcja 
przybliża słodko-gorzkie realia życia w slum-
sach na obrzeżach Madrytu. Reżyserka doko-
nała intrygującego zabiegu: członków portre-
towanej rodziny zagrali oni sami. Nie ma tu 
zawodowych aktorów, ale i nie ma typowego 
bohatera kina dokumentalnego, dzięki czemu 

MASTERCARD OFF CAMERA

Jurorów 14. Festiwalu Mastercard Off 
Camera uwiodły historie zakorzenione 
w życiu. Widzowie pokochali zabawę. 
Branża dyskutowała o nowych trendach 
i wyzwaniach dla siebie.

CZAS FILMU, 
CZAS SPOTKANIA

i Jacek Braciak (Najlepsza Aktorka i Naj-
lepszy Aktor – oboje nagrodzeni za kre-
acje w filmie Moje wspaniałe życie Łukasza 
Grzegorzka), Nicolas Przygoda (Nagroda 
Mastercard Rising Star za rolę w Każdy ma 
swoje lato Tomasza Jurkiewicza. W konkur-
sie #63 wygrali Zuzanna Woińska, Adam 
Tusień i Oliwia Weber, a Nagrodę Specjalną 
Onetu odebrał Jan Ochnio.

ROZMOWY
Nie byłoby Off Camery bez rozmów z twór-
cami, nie tylko po seansach. Aleksandra 
Konieczna w autorskim programie Ali-
cji Myśliwiec – „Plan B” – opowiadała 
o radości dawania w aktorstwie, budowaniu 
postaci i metodzie Stelli Adler. Roma Gąsio-
rowska wspominała młodość w Teatrze 
Plastycznym i opowiadała o swojej postaci 
w Amatorach. 

Z kolei w trakcie towarzyszącego festi-
walowi Player SerialConu dyskutowano 
o współczesnych polskich serialach (w tym 
o produkcjach TVN-u: Receptura, Ska-
zana, Chyłka, Kontrola oraz powstającej 
dla Canal+ antologii średniometrażo-
wych filmów telewizyjnych, wywodzącej 
się z kinowej Planety Singli). Pojawiły się 
tematy związane z wizerunkiem Polaków 
w zagranicznych produkcjach, zmianami 
na rynku VOD i przekraczaniem granic 
gatunków.

OFF CAMERA  
PRO INDUSTRY
Na festiwalu nie mogło zabraknąć wyda-
rzeń branżowych. Program Off Camera 
Pro Industry jak zwykle merytorycznie 
przygotowała Joanna Szymańska. „Bardzo 
się cieszymy, że w tym roku udało się nam 
zorganizować spotkania w formie fizycznej. 
Pomimo obostrzeń i niedogodności pan-
demicznych, dotarli do nas goście z Polski 
i z zagranicy” – komentuje producentka. 

Intensywne trzy dni wypełniły panele 
i rozmowy one-on-one. Na tzw. round table, 
kameralnych spotkaniach bazujących na 
zasadzie jak największej otwartości i szcze-
rości przy poruszanych tematach, swoim 
know-how podzielili się konsultanci Torino 
Film Lab: Nadja Dumouchel i Leonardo 
Staglianò, producentka Faworyty i Lob-
stera Lee Magiday oraz reżyserka Nadziei 
Maria Sødahl. 

Szczere i praktyczne odpowiedzi padały też 
na panelach dla szerszej publiczności branżo-
wej. Aleksandra Leszczyńska i Paweł Kosuń 
przybliżyli teorię i praktykę green filmingu, 
czyli ekologii na planie filmowym. Kluczem 

według nich wydaje się przede wszystkim 
zmiana świadomości, bo rozwiązania oka-
zują się nie tylko stosunkowo proste, ale też 
i korzystne finansowo oraz organizacyjnie 
dla produkcji. Trzeba tylko zrobić pierwszy 
krok i próbować, nawet jeżeli nie zawsze się 
uda. Niektóre z funduszy filmowych już dziś 
dodają w swoich konkursach dodatkowe 
punkty za ekoplany.

Anna Pachnicka, Maciej Dydo i Filip K. 
Kasperaszek razem z Katarzyną Ślesicką 
pochylili się nad filmowymi zawodami przy-
szłości i tymi, które zaczynają odchodzić do 
lamusa. Punktem wyjścia dla dyskusji był 
raport „Nowe i deficytowe zawody w pol-
skiej branży filmowej”, opracowany przez 
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja 
Wajdy (w całości dostępny na stronach ckf.
waw.pl). Stąd był już tylko krok, a właściwie 
dzień, do rozmowy o równych szansach, 

uczciwości i transparentności w branży 
z naciskiem na sytuację kobiet. Swoje uwagi 
w tej kwestii przedstawili: Dagmara Molga, 
Katarzyna Trzaska, Agnieszka Dziedzic oraz 
Ilona Łepkowska. Z kolei Michał Olesz-
czyk, Joanna Ślesicka i Marcin Ciastoń oraz 
Aleksandra Świerk zastanowili się nad siłą 
różnorodności przed i za kamerą. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się dys-
kusja związana ze zbliżeniem rynku wydaw-
niczego i branży filmowej – Anna Wróblew-
ska przypomniała o inicjatywach podjętych 
w tym temacie ze strony świata kina, a zwią-
zana z wydawnictwem Znak Ewa Bolińska-
-Gostkowska opowiedziała o zagadnieniu od 
strony literatów. Na teorii wydarzenie się nie 
zatrzymuje: swojej praktycznej kontynuacji 

doczeka się już w październiku na Festiwalu 
Conrada, również w Krakowie. 

Warsztat prawny – obowiązkowa pozycja 
każdej edycji Off Camera Pro Industry – 
dotyczył w tym roku zagadnień finanso-
wania fair play, a case study – pracy nad 
filmem Najmro. Kocha, kradnie, szanuje, 
o której opowiedzieli Mateusz Rakowicz 
i Łukasz M. Maciejewski. Wisienką na tor-
cie był spacer Macieja Gila po krakowskich 
zakątkach filmowych – zagraniczni goście 
przecierali ze zdziwienia oczy, dowiadu-
jąc się, że mogą zatrzymać się w mieszka-
niu, które w czasie wojny zajmował Oskar 
Schindler, a potem Allan Starski przygo-
tował je do zdjęć do Listy Schindlera. Pod 
hotelem, w którym część dzieciństwa spę-
dził Billy Wilder kilkoro osób zrobiło sobie 
pamiątkowe zdjęcia. Może powrócą tutaj 
z ekipami?

„Program wydarzeń Off Camera Pro 
Industry zawsze tworzony jest z myślą o jak 
najszerszym spojrzeniu na branżę, rymują-
cym się z tym, o czym debatuje się w Can-
nes, Berlinie czy Toronto” – podsumowuje 
Joanna Szymańska. – „Chcemy, żeby pol-
scy uczestnicy byli na bieżąco ze świato-
wymi trendami. Na analizę lokalnego rynku 
zawsze jest czas. Off Camera Pro Industry 
ma jednak dawać nową, inną niż rodzima 
perspektywę”. 

Off Camera nasycała głowy pomysłami, 
serca wrażeniami, a notesy nowymi kon-
taktami. Kto czeka już na jubileuszową, 
15. edycję?

Dagmara Romanowska

Ekipa filmu Amatorzy –  
aktorzy, Iwona Siekierzyńska  
i Marzena Majcher

Kino na barce
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Kennedy i Maeve O'Boyle pokazała, jak 
głos ludu i nieposłuszeństwo obywatel-
skie doprowadziły do zniesienia konsty-
tucyjnego zakazu aborcji w Irlandii. Albo 
weźmy jeszcze Odwagę Aleksieja Paluy-
ana – dokument zrobiony na gorąco, 
w którym udało się uchwycić wydarzenia 
sprzed niespełna roku, kiedy Białorusini 
wyruszyli na ulicę Mińska, aby stanąć 
w obronie wolności słowa i stawić opór 
reżimowi Aleksandra Łukaszenki.

Z dnia na dzień bardzo aktualna stała się 
też historia bohatera animowanego doku-
mentu Przeżyć Jonasa Pohera Rasmussena, 
zdobywcy nagrody głównej, czyli Grand 
Prix – Nagrody Banku Millennium. Ta 
historia zaczyna się w 1984 roku. Nasto-
letni Amin ucieka z ogarniętego wojną 
Kabulu do Europy. Po ponad ćwierćwie-
czu bohater zdecydował się opowiedzieć 
o swoich traumatycznych doświadcze-
niach, a jego historia w nieoczekiwany 
sposób splotła się z aktualną sytuacją 
w Afganistanie, gdzie przed miesiącem 
Talibowie przejęli władzę. W uzasadnieniu 

werdyktu jury doceniło zawartą w filmie 
wypowiedź na temat sytuacji współcze-
snych uchodźców, która pomaga nam zro-
zumieć ich losy, wybory i budzi empatię.

Specjalne wyróżnienie jury trafiło do 
obrazu Tysiące małych ran Ramony S. 
Diaz, który także zrobił wrażenie na festi-
walowej publiczności, a przy tym rezo-
nował z tym, co nas otacza. Filipińska 
dokumentalistka wzięła sobie za temat 
postać Rodrigo Duterte, tamtejszego pre-
zydenta, który za sprawą chwytliwych 
populistycznych haseł zaskarbił sobie 

poparcie społeczne, ustalając porządek 
oparty na terrorze i zwalczaniu wolnych 
mediów. Kolejne wyróżnienie – ex aequo 
z dokumentem Diaz – zdobył Film bal-
konowy Pawła Łozińskiego.

Przez cały festiwal trudno było oprzeć 
się wrażeniu, że twórcy odmieniają poję-
cie kryzysu przez wszystkie formy i przy-
padki. W programie uporczywie powra-
cał temat końca naszej cywilizacji, a także 
kapitalizmu, kolonializmu, homofobii 
oraz ekspansji wielkich korporacji. Doku-
ment Łozińskiego w jakimś sensie na ich 
tle stanowił wyjątek. Polak stał z kamerą 
na balkonie swojego mieszkania przez 
dwa i pół roku, zachęcając przechodniów 
do krótkiej wymiany zdań. W skali mikro 
są to rozmowy o problemach prywatnych, 
rodzinnych, zawodowych, w skali makro: 
głębokie dyskusje o odnajdywaniu w sobie 
sensu życia. Jury doceniło film za ory-
ginalny, minimalistyczny pomysł, czułe 
spojrzenie i opowieść o tym, że „można 
zobaczyć cały świat w jednej kropli wody, 
jeśli tylko umie się patrzeć”.

Warto wspomnieć w tym miejscu, że 
uwagę zwracały też inne rodzime tytuły – 
choćby doceniona w Konkursie Filmu 
Polskiego Bukolika Karola Pałki, poru-
szająca opowieść o matce i córce, które 
żyją gdzieś na obrzeżach świata, zgodnie 
z rytmem i prawami natury. 

Osobną kategorię na festiwalu stanowiły 
dokumenty, w których filmowcy z Polski 
podjęli się karkołomnego zadania, jakim 
było uchwycenie obrazów z roku pande-
mii. Kamila Chojnacka, reżyserka i boha-
terka filmu Halo babciu, zdecydowała się 

nakręcić intymny pamiętnik z domowego 
odosobnienia, Bartłomiej Błaszczyński 
w Seal Story wziął na warsztat historię 
polskiego emigranta, którego lockdown 
zastał na Islandii. Rewersem tych pamięt-
nikarskich form był inny, bo oparty na 
wypowiedzi wielogłosowej, dokument 
Polaków portret własny Macieja Białoru-
skiego, Jakuba Drobczyńskiego i Jakuba 
Radosa. To kolaż intymnych nagrań setek 
Polaków zamkniętych w czterech ścia-
nach swoich domów (więcej o tych „pan-
demicznych” produkcjach można prze-
czytać w artykule Mateusza Demskiego 
„18. MDAG: lekcje z pandemii” w lipco-
wo-sierpniowym numerze „Magazynu 
Filmowego”, str. 78-79 – przyp. red.) .

Na festiwalu można było zobaczyć także 
filmy obdarzone szczególnym kinofilskim 
urokiem – przybliżające wyjątkowe postaci 
polskiego i światowego kina. Ucieczka na 
srebrny glob Kuby Mikurdy, nagrodzona 
m.in. przez Stowarzyszenie Kin Studyj-
nych, jest równocześnie próbą uchwyce-
nia najbardziej dramatycznego rozdziału 
biografii Andrzeja Żuławskiego i uniwer-
salną historią o artyście stłamszonym przez 
polityczny reżim. Takich obrazów, na prze-
cięciu życia i kina, było więcej, co widać 
choćby w Najpiękniejszym chłopcu na świe-
cie Kristiny Lindström i Kristiana Petri, 
świetnym filmie o chłopcu, który wcie-
lił się w rolę Tadzia w Śmierci w Wene-
cji Luchino Viscontiego. Dziś, pół wieku 
później, to wspomnienie okazuje się dla 
szwedzkiego aktora Björna Andresena 
przekleństwem.

Największym sukcesem tegorocznego 
MDAG jest niewątpliwie frekwencja, która 
po raz kolejny potwierdza, że trwa w Pol-
sce moda na dokument, że polscy widzo-
wie są żywo zainteresowani kinem, za któ-
rym stoi idea poznania świata, zadumy 
nad nim i zbliżenia się do drugiego czło-
wieka. Organizatorzy już pracują nad 
przyszłorocznym programem – obszer-
nym, różnorodnym, jak zwykle trud-
nym do uchwycenia przez pojedynczego 
widza w całości. W tym roku Zbigniew 
Herbert gościł na afiszu z Brucem Lee, 
Marina Abramović stała koło Michaiła 
Gorbaczowa, a Andrzej Żuławski wal-
czył o uwagę z zespołem Foo Fighters. 
Na przyszły rok zapowiadają się kolejne 
tytuły i jeszcze więcej okazji, żeby posze-
rzać horyzonty – będzie z czego wybierać 
i nad czym się głowić.

Mateusz Demski
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M yślą przewodnią tego-
rocznej  edycji  MDAG 
były słowa zaczerpnięte 
z wystąpienia Grety Thun-

berg: „Świat się budzi”. Był 20 sierpnia 
2018 roku, kiedy 15-letnia Szwedka 
odmówiła pójścia do szkoły. Zamiast 
tego przyjechała do centrum Sztokholmu 

na rowerze, rozbiła się przed gmachem 
szwedzkiego parlamentu z  transpa-
rentem „Szkolny strajk dla klimatu” 
i zaczęła wzywać do podjęcia działań 
na rzecz zatrzymania katastrofy kli-
matycznej. Młoda Szwedka znienacka 
stała się twarzą walki o ochronę planety, 
wyprowadziła miliony rówieśników na 

ulicę. Dokument Jestem Greta Nathana 
Grossmana otworzył tegoroczny festiwal.

Jednym z motywów przewodnich w tym 
roku była zatem analiza zmian klimatu, ale 
też związanych z nimi zagrożeń. Wiele fil-
mów z programu zwracało uwagę, że właści-
wie nigdy w historii ludzkości nie staliśmy 
przed wyzwaniem o podobnej skali – w tym 
także Ostatnie pokolenie Mikołaja Boro-
wego. Obraz opowiada o Jance Świerżew-
skiej, dziewczynie, która odsuwa na dal-
szy plan pracę i studia, by poświęcić całą 
swoją energię walce o przyszłość następ-
nych pokoleń. Aktywizm okazuje się formą 
działania dającą jej siłę i nadzieję.

Na festiwalu królowało w tym roku 
kino protestu. Franz Böhm w Drogich 
dzieciach przyszłości sportretował trzy 
niespotykanie odważne aktywistki bio-
rące udział w antyrządowych demonstra-
cjach w Hongkongu, Ugandzie i Chile. 
W filmie 7-my sierpnia Michała Bollanda 
oglądaliśmy protest społeczności LGBT+ 
na ulicach Warszawy w obronie Margot, 
zaś Ósma poprawka Aideen Kane, Lucy 

MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY

18. Festiwal Filmowy Millennium Docs 
Against Gravity zagościł w siedmiu 
miastach: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, 
Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy 
i Lublinie. Potem przeniósł się do sieci. 
W programie znalazło się prawie  
150 filmów, z których sporo dowiedzieliśmy 
się o współczesnym świecie.

ŚWIAT SIĘ BUDZI
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Jestem Greta,  
reż. Nathan Grossman

Przeżyć,  
reż.  Jonas Poher Rasmussen



22 23

FESTIWALE W POLSCE

telne, więc sobie na nie pozwoliłem” – tłu-
maczył w Nowej Soli Galdamez.

Najlepszym filmem w Konkursie Kina 
Niezależnego został dokument Dekora Jana 
Sokali o tytułowej społeczności, w której 
spotykają się ludzie z różnych części Byd-
goszczy, by pod okiem dowodzącego grupą 
artysty doskonalić swój warsztat malarski. 
Sokala również tam się kształcił, a jego 
film wziął się nie tylko z potrzeby opo-
wiedzenia o tym wyjątkowym miejscu, ale 
też, by zwrócić uwagę, na jakie problemy 
napotykają podobne inicjatywy – z filmu 
dowiadujemy się, że są zostawione same 
sobie i nie ma chętnych do pomocy, gdy 
kończy im się umowa najmu.

Za najlepszą animację uznano Psie pole 
Michaliny Musialik. „Umrzeć – tego się nie 
robi kotu. Bo co ma począć kot w pustym 
mieszkaniu…” – pisała Wisława Szymbor-
ska, a ten film wydaje się rozwinięciem 
owego cytatu. Oglądamy, jak u wycho-
wanych zwierzaków rozwijają się kolejne 
instynkty przetrwania, gdy umiera ich pan. 
Musialik świetnie łączy atawizmy z ucywi-
lizowaniem, dzięki czemu jej obraz można 
również czytać jako metaforę zachowań 
człowieka w sytuacji ekstremalnej.

Filip Bojarski wyjechał z Nowej Soli ze 
statuetką za najlepszy dokument. Jego Opus 
magnum to niby opowieść o przodku reży-
sera, ale opowiedziana jest tak, że staje się 
zabawną próbą skierowania kamery na sie-
bie. Z kolei najlepszą fabułą zostało Zanim 
zasnę Damiana Kosowskiego o parze mło-
dych ludzi, którzy muszą odpowiedzieć 
sobie na pytanie, czy eutanazja w niektó-
rych przypadkach jest uzasadniona.

Jak widać, w młodym polskim kinie 
nie ma tematów tabu. I Solanin był tego 
dowodem.

Artur Zaborski
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Z niemal pełnej sali kinowej Nowo-
solskiego Domu Kultury cieszyli 
się i organizatorzy, i zaproszeni 
goście. Tłumy widzów stawiły się 

zwłaszcza na Czarnej owcy Aleksandra Pie-
trzaka i na Moim wspaniałym życiu Łukasza 
Grzegorzka, co wydaje się jasnym komuni-
katem ze strony widowni, która zmęczona 
lockdownem i niekończącymi się informa-
cjami na temat nowych przypadków zara-
żeń i zgonów wreszcie chce się uśmiechnąć. 
W Nowej Soli była do tego okazja, choć 
repertuar jak co roku był zróżnicowany.

Twórcy, którzy stawili się na festiwalu, 
dziękowali, że wreszcie mogą spotkać się 
z publicznością na żywo (tęsknotę za tym 
wyrażały zwłaszcza Magdalena Popławska 
i Anna Smołowik), albo pokazać widzom 
filmy, które z powodu zamknięcia kin prze-
leżały jakiś czas na półce (to przypadek 
Łukasza Grzegorzka). Ale już w werdyk-
cie jurorów (Andrzej Mastalerz, Arkadiusz 

N a przełomie sierpnia i września 
mogliśmy spotykać się przez 
tydzień w wybranych kinach 
stolicy na 3. Warsaw Anima-

tion Film Festival / Warszawskim Festiwalu 
Filmów Animowanych. Imprezę zainaugu-
rowano blokiem konkursowym Green on 
Screen. Obok Konkursu Głównego właśnie 
ta sekcja okazała się najważniejsza. I naj-
ciekawsza, tak formalnie, jak i tematycznie. 
Prezentowane tu filmy konfrontowały widza 
z cywilizacyjnymi zagrożeniami, ale były 
zdecydowanie czymś więcej niż komen-
tarzem do rzeczywistości. Uświadamiały, 
jak bardzo potrzebna nam dziś jest sztuka 
zaangażowana, ale inna od akademickich, 
przestarzałych wykładni. Filmy z Green on 
Screen, choć często operowały metaforą, 
ukazywały, jak wiele niebawem możemy 
stracić. Pozbawione szantażu emocjonal-
nego budziły z letargu, uruchamiały empa-
tię wobec świata, portretując skalę obaw 
i zniszczeń. Twórcy kina animowanego nie 
po raz pierwszy udowadniają, że są świa-
domi wyzwań, jakie stawia przed nami 
wszystkimi współczesny świat. 

Warszawski Festiwal Filmów Animowa-
nych ma zaledwie trzy lata, ale widać, jak 
ogromną drogę już przebył wraz z odpo-
wiedzialnymi za całe wydarzenie Tessą 
Moult-Milewską i Eweliną Leszczyńską. 
„Śmiejemy się, że podczas poprzednich 
edycji byłyśmy zielone, a w tym roku wła-
ściwie jesteśmy jeszcze bardziej, zgodnie 
z hasłem edycji Green on Screen” – mówi 
Ewelina Leszczyńska. – „A poważnie, sporo 
się nauczyłyśmy przez te trzy lata. Zrozu-
miałyśmy, że potrzebujemy motywu prze-
wodniego każdej edycji, że filmy grozy są 
pewniakiem frekwencyjnym, a bloki fil-
mowe powinny być dobrze nazwane i opi-
sane. Mamy już pomysł na czwartą odsłonę 
i nadzieję, że zaspokoi ona gusta najbar-
dziej wymagających widzów. W tym roku 
w programie ponownie znalazło się wiele 
bardzo dobrych filmów”. 

I tak w Konkursie Głównym Grand Prix 
otrzymała holenderska produkcja Push 
This Button If You Begin to Panic Gabriela 
Böhmera. Z kolei Nagroda dla Młodej Ani-
macji powędrowała do francuskiego filmu 
A Tiny Tale kolektywnie tworzonego przez 
Sylvain Cuvillier, Chloé Bourdic, Théophile 
Coursimault, Noémie Halberstam, Maÿlis 
Mosny i Zijing Ye. Grand Prix w Konkur-
sie Green on Screen otrzymał intrygu-
jący japoński projekt Blink in the Desert 
Shinobu Soejimy z uzasadnieniem: „Za 
odwagę w eksplorowaniu mrocznych zaka-

Tomiak, Magdalena Popławska, Małgorzata 
Goliszewska, Natalia Grzegorzek) przeglą-
dają się raczej społeczne niepokoje. 

Wygrał film Antonia Galdameza Noamia 
(wyprodukowany w ramach programu 30 
Minut w Studiu Munka-SFP – przyp. red.) 
o młodym „escorcie”, który ginie w tajem-
niczych okolicznościach, a jego sprawę 
prowadzi policjant (świetny Bartłomiej 
Topa) ukrywający przed światem swój 
homoseksualizm. Reżyser w szacie kina 
noir dekonstruuje stereotypy, na które 
cierpi kino. Gej w jego filmie jest zadziorny 
i męski, a maski noszą wszyscy, bo nawet 
szef mundurowych chce ukryć swoje kom-
pleksy i niepewność. Nieprzypadkowo 
obraz otwiera postać drag queen stojącej 
na przecięciu płci i będącej symbolem nie-
jednoznaczności. Świetny jest też pomysł, 
by Warszawę umieścić nad morzem. „Mój 
ojciec jest z Chile i dla wielu Chilijczyków 
takie przeniesienie jest zupełnie nieczy-

WARSZAWSKI FESTIWAL FILMÓW ANIMOWANYCHSOLANIN

Życie w ukryciu, zapomniana historia, 
podwójne tożsamości, toksyczna męskość 
czy śmierć człowieka z perspektywy jego 
zwierząt – to tematy, które dominowały 
na 13. edycji Solanin Film Festiwal.

SZCZĘŚLIWA 
TRZYNASTKA

marków ludzkiej psyche i ukazanie napięć 
między człowiekiem a przyrodą w wysma-
kowanej, frapującej formie. Wyróżnienie 
za oryginalną technikę i hipnotyczną nar-
rację doskonale współgrającą z ludową 
opowieścią, przypominającą o szacunku 
należnym naturze”. W Konkursie Ani-
mowanych Horrorów wygrał szwedzki 
The Expected Caroliny Sandvik, a Platige 
Award przyznano filmowi Pilar Yngwie 
Boley, J.J. Epping i Diany van Houten. 
Nagrodę Publiczności otrzymał Kamil 
Wójcik za DeLinsky’s Madness.

Niesłusznie marginalizowana i uznawana 
wciąż w pewnych kręgach za produkt dla 
dzieci animacja ma się świetnie. Operuje 
dziś językiem uniwersalnym, który tra-
fia do publiczności bez względu na wiek, 
obycie ze sztuką czy wykształcenie, a przy 
okazji integruje i inicjuje jakże potrzebną 
teraz rozmowę o kinie animowanym i jego 
formach dystrybucji, promocji, obecności 
na pograniczu świata filmu, plastyki, sztuk 
wizualnych i nowych mediów. 

Anna Serdiukow

Warszawski Festiwal Filmów 
Animowanych to bezpretensjonalne 
wydarzenie afirmujące kino soczyste, 
aktualne, polemizujące, angażujące, 
dowcipne. 

GRA W ZIELONE

Gala zamknięcia –  
Ewelina Leszczyńska  
i Tessa Moult-Millewska

Gala zakończenia festiwalu 
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dych oraz Kurs Przysposobienia Filmowego, 
zwane krakowską „prafilmówką”.

„Trudno wskazać osoby związane z pol-
skim kinem, które z Krakowem i jego 
okolicami nie mają jakichś – rodzinnych, 
edukacyjnych, zawodowych – związków” – 
zauważa Maciej Gil i do rodzimych nazwisk 
dodaje te związane z kinematografią świa-
tową: braci Natana i Yorama Grossów, Maxa 
Fleischera i Billy’ego Wildera. Kinobuso-
wicze losy reżysera Pół żartem, pół serio 
poznali tuż pod oknami hotelu, w którym 
spędził parę lat swojego dzieciństwa – przy 
ul. Gertrudy, kilka kroków od nieodża-
łowanego kina Wanda i tuż przy tablicy 
upamiętniającej Hasa. Inne wątki z życia 
mistrza zgłębili w murach otwartego nie-
dawno Centrum Kultury i Filmu im. Bil-
ly’ego Wildera w Suchej Beskidzkiej – jed-
nym z przystanków wyprawy.

Szlak wiódł też przez Tenczynek i dawne 
kino Jaskółka, Alwernię – ale nie przez futu-
rystyczne kopuły ze studiami filmowymi 
i VR, tylko nieistniejące kino Chemik. Były 
też przystanki w Babicach (kino Podzam-
cze), Chełmku (Iluzja), Myślenicach (Muza), 
Wadowicach (Centrum), Dobczycach (Raba), 
Czchowie (Baszta), Brzesku (Bałtyk), Bochni 
(Regis) i w Niepołomicach (Bajka). Wszędzie 
goście specjalni festiwalu dzielili się swoimi 
wspomnieniami i wiedzą o lokalnej kulturze 
związanej z X Muzą.

„Kinobus to nie tylko turystyka filmowa, 
ale i edukacja filmowa dorosłych. Spotkania 
ze świadkami historii polskiego przemysłu 
filmowego – emerytowanymi kinooperato-
rami i bileterkami, w kinach, które dziś już 
nie istnieją, to inspirujące, ale często i wzru-
szające momenty programu” – spostrzega 
jedna z uczestniczek marszruty, Anna Równy, 
edukatorka filmowa. „Dla mnie niewątpliwie 
cenne w kontekście myślenia o edukacji było 
to, że wśród uczestników Kinobusu znaleźli 
się ludzie nie tylko związani z szeroko pojętą 
branżą, ale i pasjonaci, dla których sztuka fil-
mowa to rozwijanie zainteresowań” – dodaje. 

„Największe wrażenie zawsze robi to, 
że w małych miejscowościach, tak często 
z lekceważeniem traktowanych na kultu-
ralnej mapie Polski, istnieją kina, w któ-
rych frekwencja trzykrotnie przekracza 
liczbę mieszkańców. A to dzięki lokalnym 
entuzjastom, aktywistom” – wtrąca inny 
kinobusowicz Błażej Kroplewski, przez 
wiele lat związany z trójmiejskim DKF-em 
Marcello. Był to już jego szósty Kinobus i, 
jak podkreśla, „z pewnością nie ostatni”.

Dagmara Romanowska
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Przez cztery dni, od 26 do 29 sierp-
nia, uczestnicy Kinobusu prze-
mierzyli autokarem blisko 500 km 
i zatrzymali się w niemal 20 istnieją-

cych i dawnych kinach Małopolski. „Według 
danych GUS w 2020 roku na terenie woje-
wództwa działały 43 stałe kina. Dane histo-
ryczne przyprawiają o zawrót głowy – w latach 
60. na 1839 wsi w województwie krakowskim 
aż 1199 posiadało sale kinowe!” – przyta-
cza dane Maciej Gil, pomysłodawca Kino-
busu i autor jego corocznych tras. Wcze-
śniejsze marszruty poprowadziły drogami 
województw: podkarpackiego, zachodnio-
pomorskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego 
i opolskiego. W roku pandemicznym 2020 
trasa wiodła wokół środka Polski. 

W 2021 wyprawa rozpoczęła się w Kra-
kowie, nie tylko ze względu na jego status 
stolicy regionu. „14 listopada minie okrą-

głych 125 lat od pierwszej na ziemiach pol-
skich projekcji żywych fotografii – wyda-
rzenie miało miejsce w Teatrze im. Juliusza 
Słowackiego i wyznacza symboliczny początek 
kina w Polsce” – przypomina Maciej Gil. 
Odwiedziny w eklektycznym gmachu, który 
widział tak wiele wybitnych nazwisk polskiej 
sztuki, były jednym z punktów spaceru po 
mieście. Oprowadzał po nim sam dyrektor 
teatru Krzysztof Głuchowski. Kinowy spacer 
po Krakowie trwał ponad pięć godzin, a zaczął 
się w jednym z najbardziej filmowych punk-
tów grodu, pomiędzy kinem Mikro i nieist-
niejącym już kinem Wolność. To właśnie 
tu, choć w różnych przestrzeniach czaso-
wych, krzyżowały się drogi Andrzeja Wajdy, 
Romana Polańskiego, Janusza Majewskiego, 
Wojciecha Jerzego Hasa, ale i Lutka Danie-
laka i Mateusza Birkuta. Za rogiem, przy ul. 
Józefitów, działały Warsztat Filmowy Mło-

ŁAGÓWKINOBUS

Pasażerowie już po raz siódmy wsiedli na 
pokład Kinobusu – niezwykłego mobilnego 
festiwalu, którego uwaga koncentruje się 
bardziej na kinach niż na filmach.

KOMU W DROGĘ, 
TEMU KINOBUS

Z tych powodów zdecydowano się 
nieco przesunąć termin jubile-
uszowej edycji. Festiwal do tej 
pory zawsze rozpoczynał w Łago-

wie lato, tym razem odbył się u jego schyłku. 
Najważniejsze, że się odbył, i to w takim 
kształcie, w jakim sobie wymarzył Andrzej 
Kawala, a to za sprawą jego bliskich współ-
pracowników i przyjaciół, pod wodzą Toma-
sza Piersiaka, wiceprezesa zielonogórskiego 
Klubu Kultury Filmowej, oraz Weroniki 
Nowak, „prawej ręki” dotychczasowego 
dyrektora. 

Gdy meldowałem się w tym roku w festi-
walowym ośrodku i napomknąłem, że dziw-
nym trafem dostałem ten sam cudowny 
pokój z widokiem na jezioro co zawsze, 
usłyszałem, że nie żadnym „dziwnym tra-
fem”, a Andrzej tak zaplanował. Bo Kawala 
był nie tyle dyrektorem, co gospodarzem 
dbającym o swoją imprezę w najdrobniej-
szych szczegółach. Co więcej, on ją utrzymał 
przy życiu. W latach 80. ubiegłego wieku 
Lubuskie Lato Filmowe, istniejące od 1969 
roku, po powstaniu gdańskiego Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych zaczęło tra-
cić swą rangę i zainteresowanie środowi-
ska. W latach 1982-1983, z powodu stanu 
wojennego, festiwal się nie odbył. Jednak 
członkowie zielonogórskiego Klubu Kul-
tury Filmowej nie dali za wygraną. Posta-
nowili ratować imprezę, a z biegiem czasu 
zmienić jej formułę, rozszerzając ofertę pro-
gramową o filmy z krajów Europy Środko-
wej i Wschodniej. Na szefa wskrzeszonego 
LLF wybrano Andrzeja, który z powierzo-
nego zadania wywiązywał się znakomicie, 
przywracając z roku na rok – przez ponad 
30 lat – coraz bardziej jego dawny blask. 

Złote Grono w Konkursie Głównym 
jubileuszowej edycji Lubuskiego Lata 

Filmowego jury pod wodzą Jadwigi Jan-
kowskiej-Cieślak przyznało Ivanowi 
Ostrochovský’emu za film Słudzy (Cze-
chy), przejmującej opowieści o dwóch semi-
narzystach, którzy pełni wiary wchodzą 
z oddaniem w klasztorne mury. Pozosta-
łymi laurami uhonorowano filmowców 
polskich: Srebrnym Gronem – Mariusza 
Wilczyńskiego za Zabij to i wyjedź z tego 
miasta, Brązowym – Iwonę Siekierzyń-
ską za Amatorów, a Nagrodą Organizato-

rów im. Juliusza Burskiego – Jana Holo-
ubka za 25 lat niewinności. Sprawę Tomka 
Komendy. Jury Konkursu Krótkich Filmów 
Fabularnych pod wodzą Tomasza Gąssow-
skiego Złotym Gronem obdarowało Barto-
sza Kozerę, autora Kamienia (prod. Studio 
Munka-SFP – przyp. red.), za wyjątkowo 
zabawny moralitet obnażający hipokryzję 
i obłudę, Srebrnym – Martynę Majewską, 
autorkę przejmującej opowieści o sprawach 
ostatecznych, zatytułowanej Maria nie żyje 
(prod. Studio Munka-SFP – przyp. red.), 
a Brązowym – Bernátha Szilárda (Węgry) 
za efektowną Melodię. Jury Konkursu Fil-
mów Dokumentalnych, któremu miałem 
przyjemność przewodzić, Złote Grono przy-
znało Pawlinie Carlucci Sworzy, autorce 
obrazu Wielki strach (prod. Studio Munka-
-SFP – przyp. red.), w którym za pomocą 
ascetycznych środków przywróciła bolesną 
pamięć historii będącej dotychczas jedy-
nie białą plamą. Srebrne Grono trafiło do 
Grzegorza Głuszka za Historię człowieka, 
który uwolnił Tomasza Komendę, a Brą-
zowe do Jiřího Zykmunda, reżysera Utra-
conego brzegu (Czechy), za ukazanie ludzi, 
w których pomimo przeciwności losu tli 
się iskierka nadziei. Nagrodą im. Andrzeja 
Milczarkiewicza (zmarłego przed dwoma 
laty współzałożyciela LLF) uhonorowano 
także autorkę Wielkiego strachu.

Festiwalowa gala odbyła się jak zawsze 
w łagowskim amfiteatrze, gdzie z pamiątko-
wej tablicy obserwował ją Andrzej Kawala, 
w towarzystwie m.in. Jana Rybkowskiego 
i Sylwestra Chęcińskiego. Były wspomnie-
nia, anegdoty, mniej lub bardziej wiary-
godne opowieści i oczywiście toasty. Po 
pięćdziesiątce…

Jerzy Armata

Lubuskiemu Latu Filmowemu stuknęła pięćdziesiątka. 
Jubileusz udał się znakomicie, nie przebiegał jednak 
w radosnym nastroju. Kilka tygodni wcześniej odszedł nagle 
i niespodziewanie Andrzej Kawala, wieloletni dyrektor 
łagowskiego festiwalu.

PO PIĘĆDZIESIĄTCE

Pawlina Carlucci Sforza
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Życie mierzone 
planami 

filmowymi

WYWIAD NUMERU

Z Tomaszem Ziętkiem  
rozmawia Anna Tatarska
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Tomku, czy ty jesteś osobą, która ma plan? 
Jak wpływasz na to, w jaki sposób rozwija się 
twoja – nie lubię tego słowa – kariera?
Rozumiem, sam też znajduję w tym sformułowa-

niu jakiś nieprzyjemny posmak. Decyzje udziału we wszyst-
kich moich projektach były świadome. O swoich współpracach 
zawsze myślałem w kategoriach budowania marki. Bo nazwi-
sko aktora to jego marka. Chciałem być kojarzony z rzeczami 
dobrymi. Tym bardziej, że tyle się oddaje, pracując na planie...

Na pewno całkiem inaczej płynie czas. 
Witold Sobociński powiedział kiedyś, że życie odmierza fil-
mami. Jak ktoś mówi mi „lato”, to muszę sobie przypomnieć, co 
ja wtedy kręciłem? Oddajemy filmom kawałek życia. Nawet to, 
jak wyglądamy. Przez ostatnie osiem lat mój wygląd był podpo-
rządkowany projektom, w których brałem udział. Bo aktor pod-
porządkowuje swoje życie pracy. Chociażby takie przyjemności 
jak jedzenie. Przygotowujesz się do roli – nieważne, co lubisz, 
musisz schudnąć albo przytyć, to jest priorytet. Mam poczu-

cie, że stawka jest wysoka. I myślę, że jeżeli poświęcam pół 
roku, czasami rok życia, to chciałbym, żeby po drugiej stronie 
było takie samo podejście. Poważne. To mi zawsze przyświecało 
przy współpracach, tych mniejszych i tych większych. I jeszcze 
jedno: opłaca się odmawiać. Ja akurat mam taką cechę charak-
teru, że nie potrafię zmusić się do rzeczy, która mi nie leży. Dla-
tego nie jestem idealnym aktorem: nie potrafiłbym zagrać w fil-
mie, którego scenariusz mi się nie podoba.

A dlaczego miałbyś, z drugiej strony?
To jest zawód. Trzeba włożyć coś do garnka.

Ale jeśli masz do wyboru: chałturzyć albo robić rzeczy, 
które mają dla ciebie znaczenie i sens, mogą sprawić, że 
poczujesz się dumny...
Nie wiem, czy akurat duma jest dobrym motorem. Obydwa 
filmy, z którymi przyjechałem na tegoroczny festiwal w Gdyni, 
określa się jako „ważne”. Nie lubię nadużywać tego określenia, 
ale rzeczywiście uważam, że w wymiarze świadomości spo-

łecznej to są ważne filmy i w tym przypadku jestem dumny, że 
wziąłem w nich udział. Wiem, że widz będzie mógł po obejrze-
niu Żeby nie było śladów i Hiacynta postawić sobie istotne pyta-
nia. Dlatego też poddałem się tak karnie temu festiwalowemu 
przepychaniu z wywiadu na wywiad.

Niedawno rozmawiałam z Sandrą Drzymalską i Magdą 
Koleśnik. Mówiłyśmy m.in. o tym, jak empatyczna, pełna 
szacunku atmosfera na planie może być dla aktora waż-
nym wsparciem. To było odświeżające, bo tyle lat domino-
wała narracja, że sztuka ma boleć, rodzić się z cierpienia.
Mam poczucie, że ma to związek z przekonaniem, że doty-
kanie bolesnego tematu samo w sobie powinno powodować 
ból. Że tylko w trudzie i znoju powstają rzeczy wartościowe. 
Taka postawa cały czas pokutuje. W szkołach teatralnych też 
się studentom wpaja, że muszą jeszcze poczuć te emocje, które 
czuje w danym momencie bohater. Moim zdaniem to wierutna 
bzdura, bo opiera się na założeniu, że jesteśmy w stanie kontro-
lować swoje stany emocjonalne, przywoływać je sobie na zawo-

łanie. W takim świecie nie byłoby żadnych chorób psychicz-
nych! Depresja u aktorów? Przecież oni potrafią przywołać na 
pstryk emocje, radość…

Wiadomo, że nie można się kompletnie odciąć, to tak nie 
działa. Ty dbasz o siebie w swoim aktorstwie? W jaki spo-
sób?
Jestem aktorem w kontekście danego projektu. To nie jest tak, 
że codziennie rano siadam na ławce i odgrywam scenki z przy-
padkowymi ludźmi, sprawdzając, czy mi uwierzą. Chłonę, 
podziwiam życie, doświadczam, podglądam. To są takie ele-
menty, które człowiek gromadzi i w odpowiednim momencie, 
przy odpowiednim scenariuszu, znajdują swoje ujście. Ale nie 
czuję się aktorem na co dzień, w życiu.

A są tacy, którzy grają cały czas, nigdy nie wychodzą z roli. 
Wrócę do tego, co mówiliśmy o tym cierpiętnictwie. Jakby to 
cierpienie miało nadać ciężar rzeczom, które robimy. „One są 
ważne, bo mnie dużo kosztowały”. A co w takim razie, jak komuś 

WYWIAD NUMERU

Jagoda Porębska  
i Tomasz Ziętek w filmie Żużel,  

reż. Dorota Kędzierzawska
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Dla mnie w budowaniu roli 
najważniejsze są empatia 
i współpraca. Gotowość do 
partnerskiego, wzajemnego 
otwarcia się na siebie 

WYWIAD NUMERU

coś przychodzi łatwo? Ważniejsze niż trud 
powinny być empatia, współpraca. Bo co, jak 
przychodzisz na plan, a twoja partnerka jest 
całkiem zamknięta na to, co proponujesz, bo 
przygotowywała przez pół roku swoją scenę, 
ma wizję... W tym zderzeniu nic się nie poja-
wia, ona realizuje swoje założenia, ty swoje. 
I nic się dobrego nie rodzi. Tym bardziej się 
cieszę, że z obu ostatnich projektów mam 
bardzo dobre wspomnienia, jeżeli chodzi 
o partnerów. Mówię o Jacku Braciaku i San-
drze Korzeniak z Żeby nie było śladów oraz 
o współpracy z Tomkiem Schuchardtem 
przy Hiacyncie.

A wiesz, że ja nie poznałam na ekranie 
Tomka? Obejrzałam film i mówię do 
koleżanki: „Przepraszam, a gdzie tu jest 
Schuchardt? Mówili, że ma sporą rolę”.
Nie jesteś jedyna. Kilka osób pytało mnie, 
gdzie był Schuchardt w naszym filmie! Jest 
jedna wspólna cecha dla tych trzech osób, 
które wcześniej wymieniłem, choć to zupeł-
nie różne aktorskie światy, inna metoda 
pracy, inne wymagania. Łączy ich to, że są 
to aktorzy skupieni na partnerze. To daje 
przyjemność z pracy z nimi. Nieważne, jak 
trudne by nie były realizowane sceny. 

Wydawałoby się, że era „div” już dawno 
minęła, ale pewnie zdarza ci się spotkać 
na planie kogoś, z kim nie pracuje się 
tak wzorowo, jak z Sandrą, Tomkiem 
i Jackiem.
Czasami, jak zaczynam współpracę, sły-
szę na temat jakiegoś aktora, że on jest 
„straszny”. Ale myślę sobie, że jesteśmy cały 
czas ludźmi. Te legendy na temat akto-
rów często są związane z systemem obrony 
przed światem zewnętrznym, który niestety 
wdziera się w nasze życie bardzo mocno. 
Czasami trzeba postawić pewną granicę, na 
coś się nie zgodzić. Tylko, że później jesteś 
postrzegany jako „gwiazdorzący” aktor. 
Ale bywa, że taka tarcza, za którą można się 
skryć, jest pomocna. Ludzie nie wejdą ci na 

głowę. OK, ktoś pomyśli, że jesteś niemiły, ale przynajmniej zjesz 
obiad w spokoju albo kupisz majtki w galerii handlowej bez tego, 
że ktoś od dwunastu minut usiłuje zrobić ci ukradkiem zdjęcie. 

Mówisz, jakby cię to już spotkało. Miałeś przygody z tzw. 
psychofanami?
Tak. Jestem również muzykiem i jak gram koncert, jest możli-
wość zetknięcia się ze mną face to face. No i tam często docho-
dzi do jakichś takich przedziwnych sytuacji. Muszę przyznać, że 
z tej perspektywy maseczki są wspaniałym wynalazkiem. 

Myślę sobie, że dzięki Kamieniom... musisz mieć bardzo 
szeroką i zróżnicowaną bazę fanów.

Grupa moich fanów co roku się powiększa za sprawą tego, że 
to lektura. Także ten temat będzie co roku wracał, dopóki nie 
zostaną nakręcone inne Kamienie na szaniec. 

Przeprowadziłam w tym roku w Gdyni sporo wywiadów. 
Zauważyłam, że ekipy są coraz lepiej do rozmów przygo-
towane. Czyżby standardem stały się szkolenia medialne? 
Co jeszcze się zmienia?
Rzeczywiście, są takie szkolenia. Mam wrażenie, że standardy 
pracy powoli ewoluują. Sam trochę wybiegam w przyszłość 
i zastanawiam się, co wkrótce stanie się z podziałem nagród – 
sztuka aktorska jest podzielona na płcie, laury dostaje najlepsza 
aktorka, najlepszy aktor. Bez tego, co by było – nagroda aktor-
ska, po prostu? Obserwuję tę sytuację z zainteresowaniem.

Hiacynt, jeden z filmów, który przywiozłeś do Gdyni, to 
produkcja Netflixa. Jako korporacja ma on bardzo wyśru-
bowane standardy odnośnie równości i reprezentacji.
Wszyscy wieszają psy na Netfliksie, bo to „zła korporacja”. 
A ja mam poczucie, że musiała ta korporacja przyjść do Pol-
ski, żeby do scen intymnych pojawił się koordynator, który 
stworzy w miarę – bo to jest i tak dziwna sytuacja, niezależ-
nie od wszystkiego – bezpieczne warunki pracy. Czy naprawdę 
tak trudno było wpaść na to, że tego typu osoba jest potrzebna 
na planie? Myślę, że w ogóle nikt o tym nie pomyślał. A prze-
cież wśród aktorów mogą być np. osoby, które w przeszłości 
doświadczyły przemocy seksualnej. Jeśli obecność koordyna-
tora ma być „winą” tego strasznego Netflixa, to tylko dobrze. 

Dobrze jest, jak spędzasz na planie tyle godzin, ile powi-
nieneś, a obok masz osoby, które dbają o to, żebyś się 
dobrze czuł. Które są czujne, jeśli coś idzie nie tak. 
Tak, to ważne. Myślę o tym w kontekście Żeby nie było śladów. 
Jestem naprawdę wdzięczny producentom za to, że stworzyli 

tak sprzyjające warunki do pracy. Jeżeli potrzebowałem jakichś 
narzędzi do stworzenia czy uprawdopodobnienia czegokolwiek, 
miałem po ich stronie partnera do rozmowy. 

A czym te warunki pracy różniły się od innych, jakich 
doświadczyłeś?
Na przykład poszanowaniem dla procesu preprodukcyjnego. 
Ze sporym wyprzedzeniem wiedziałem, że wezmę udział w tym 
projekcie. Na wszystko mieliśmy czas. Ten film tego wymagał, 
nie powstałby bez tylu prób stolikowych, ale też bez możliwo-
ści przegadania każdej z wielu płaszczyzn tej historii, kostiumów 
czy choćby zapuszczenia włosów. Zanim wybuchła pandemia, 
przez pół roku je zapuszczałem, ale nie były wystarczająco dłu-
gie. Próbowaliśmy pracować z doczepami, ale to nas nie satysfak-
cjonowało. Padła również propozycja, żeby delikatnie wpłynąć 
na sylwetkę bohatera, zejść poniżej standardowej wagi. Stworzyć 
postać, która w wymiarze wizualnym jest łatwa do złamania.

Aspekt fizycznego przygotowywania do roli był przez lata 
trochę dyskredytowany. A przecież „nowe” ciało potrafi 
aktora przetransportować mentalnie w nowe miejsce. 
To uprawdopodabnia postać. To się nie pojawiło znikąd, że 
aktorzy zaczęli w to inwestować. Jak masz miesiąc na przygoto-
wanie, albo robisz w międzyczasie serial, z którym jesteś zwią-
zany wizerunkowo, to nie masz szans na transformację. Takie 
zaangażowanie wymaga wyrzeczeń. Oddajesz się określonemu 
projektowi na pewien czas i tylko wtedy jest to możliwe. Bez 
wsparcia produkcji tak się nie da.

Pamiętam, że byłam w szoku, kiedy znajoma kostiumo-
grafka powiedziała mi, że nie dostaje pieniędzy za przygo-
towanie do filmu. Przecież to jest sedno tej pracy!
W takiej Wielkiej Brytanii dostaje się pieniądze za okres przy-
gotowawczy, bo owszem, to jest część pracy. W perspektywie 

Tomasz Ziętek w filmie  
Żeby nie było śladów,  
reż. Jan P. Matuszyński
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Tomasz Ziętek w filmie Hiacynt,  
reż. Piotr Domalewski
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naszego polskiego rynku to się nadal nie zmieniło. Często się 
mówi o tym, że aktorzy zarabiają niebagatelne sumy pienię-
dzy. Te nagłówki: „Dziesiątki tysięcy złotych za jeden dzień 
zdjęciowy! Skandal!”. Tylko że za tym jednym dniem zdjęcio-
wym kryją się często miesiące przygotowań! Pamiętam per-
spektywę mojego młodszego brata, który był poza branżą, 
teraz gra w filmach. Kiedyś mu się to wydawało wręcz naduży-
ciem, że aktorzy tyle zarabiają. Teraz zauważył: „Ale ja mam 
cały okres preprodukcji, zasuwam na próby, próby stolikowe, 
próby charakteryzacji, jeżdżę na przymiarki kostiumów, za 
które nikt mi nie płaci”. A jeszcze po okresie zdjęciowym jest 
etap promocji filmu, za który też nie masz żadnej gratyfikacji 
finansowej. Poza tym, że festiwale, które cię zapraszają, płacą 
na twój pobyt. 

Zastanawiam się, na ile – nie tylko w kontekście przygoto-
wań do roli – frajdą potrafi być to, że praca zmusza cię do 
zdobywania wiedzy, poszerzania horyzontów?
Ja to nazywam „kuferkiem wiedzy bezużytecznej”. Na przykład 
przy okazji filmu Orzeł. Ostatni patrol uczyliśmy się wszyst-
kich komend i jak w sposób wiarygodny wykonać zanurzenie 
okrętu. Przy okazji kręcenia Żużla byłem otoczony żużlowcami, 
którzy na bieżąco weryfikowali prawidłowość moich dzia-
łań. Ostatnio porządkowałem półki z książkami, które zebra-
łem jako materiały do różnych projektów. Nawet moi znajomi 
zwrócili uwagę na to, jak różnorodne są tam pozycje. To bardzo 
dziwna, chaotyczna i bogata kolekcja.

Książki się przydają, gdy grywasz role historyczne. Grać 
kogoś, kto żyje lub żył, to dla aktora ciekawa sytuacja?
To jest problematyczna materia i jeżeli miałbym wybór, wolał-
bym grać twory wyobraźni, nieumocowane biograficznie. Bo to 
umocowanie jest najstraszniejsze.

WYWIAD NUMERU

Problemem jest odpowiedzialność, czy 
coś innego?
Odpowiedzialność i to, że są wyznaczone 
konkretne granice. Nie możesz sobie użyć 
postaci dowolnie, do jakichś wybranych 
celów. Nie możesz, bo „on by się tak nie 
zachował”, bo „on nie był taki”. Tak było 
w przypadku Żeby nie było śladów. Dla-
tego zapadła decyzja, żeby Jurek Popiel był 
postacią służalczą w kontekście przebiegu 
dramatycznego, która nas przeprowadzi 
przez opowieść, ale bez przywiązania do 
pierwowzoru znanego z reportażu. Cho-
dziło też o uszanowanie woli prawdziwej 
osoby – pierwowzoru – która zwyczajnie 
nie chciała w tym partycypować. Rozumiem 
to, bo to prawdziwa trauma. Na konferencji 
w Gdyni Cezary Łazarewicz o tym wspomi-
nał: że ma poczucie, jakby pisząc reportaż, 
wszedł człowiekowi bardzo głęboko w pry-
watę. I ja się cieszę, że mogliśmy się od tego 
oderwać i stworzyć coś, co było podykto-
wane przebiegiem dramaturgicznym. Myślę, 
że o wiele więcej można wtedy zmieścić 
w postaci. 

Moje decyzje udziału  
we wszystkich filmach 
były świadome.  
To myślenie w kategoriach 
budowania marki.  
Bo nazwisko aktora 
jest jego marką. Dając 
z siebie jak najwięcej 
na planie, chcę być 
kojarzony z projektami 
wartościowymi

Tomasz Ziętek  
w filmie Konwój,  
reż. Maciej Żak
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Tomasz Ziętek w filmie  
Orzeł. Ostatni patrol,  

reż. Jacek Bławut

Tomasz Ziętek i Marcel Sabat 
w filmie Kamienie na szaniec,  

reż. Robert Gliński
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LUDZIE, 
ZASTANÓWCIE SIĘ!

Ten apel Andrzeja Munka, skierowany w programie 
telewizyjnym do widzów Zezowatego szczęścia, 

mógłby stanowić credo niemal całej twórczości 
wybitnego reżysera, zwłaszcza najważniejszych 
filmów fabularnych. We wrześniu minęło 60 lat 

od przedwczesnej, tragicznej śmierci artysty. 
W październiku upływa 100. rocznica urodzin.

Andrzej Bukowiecki
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100-LECIE URODZIN ANDRZEJA MUNKA

Andrzej Munk nie zdążył zgro-
madzić pokaźnego dorobku 
twórczego – 20 września 1961 
roku zginął w wypadku samo-

chodowym pod Łowiczem, nie dożywszy 
40 lat. Nie licząc pomniejszych prac ope-
ratorskich, felietonów w Polskiej Kroni-
ce Filmowej i jej wydania jubileuszowe-
go, trzech spektakli Teatru Telewizji oraz 
jednego przedstawienia teatralnego, zre-
alizował 15 filmów, w tym tylko pięć fa-
bularnych, z których ostatniego – Pasa-
żerki (1961/1963) – już nie ukończył (film 
wszedł na ekrany w opracowaniu współ-
pracowników reżysera). A jednak ten ilo-
ściowo skromny dorobek Munka stano-
wi wartość niepodważalną. Potwierdza-
ją to nagrody dla poszczególnych filmów 
na festiwalach w Karlowych Warach, Mar 
del Plata, Edynburgu czy Cannes. To nie 
przedwczesna śmierć uczyniła z Munka 
twórcę wybitnego. Już za życia uznano go 
za jednego z czołowych przedstawicieli 
polskiej szkoły filmowej (należał kolejno 
do dwóch zasłużonych dla niej Zespołów 
Filmowych – „Kadru” i „Kamery”), mi-
mo cięgów, jakie zbierał od części kryty-
ki – nie za stronę artystyczną swych dzieł, 
lecz za ich wymowę. Dotyczyło to głów-
nie Eroiki. Symfonii bohaterskiej w dwóch 
częściach (1957) oraz Zezowatego szczęścia 
(1960). Już sam fakt, że wybrane filmy Mun-
ka znalazły się w ogniu polemik, świadczy 
o wysokiej randze reżysera. Munk, racjo-
nalista i ironista, zachęcał swymi filmami 
do nieschematycznego spojrzenia na nie-
dawną przeszłość naszego kraju: między-
wojnie, okupację, stalinizm. Nieobojętny 
wobec wszystkiego, co było złem tamtych 
czasów, wydobywał także ich groteskowe 
aspekty. Dowodził, że postawa heroiczna 
nie była jedyną, jaką przyjmowali rodacy 
w chwilach próby. Zdystansowana (Dzidziuś 
Górkiewicz z Eroiki) czy koniunkturalna 
(Jan Piszczyk z Zezowatego szczęścia) też 
miała wzięcie. 

Twórca Eroiki lubił więc, mówiąc kolo-
kwialnie, wsadzać kij w mrowisko. Naj-
wartościowsza część jego spuścizny arty-
stycznej zdaje się wołać jednym głosem: 
„Ludzie, zastanówcie się!”.

DŁUGA DROGA DO FILMU
Andrzej Munk urodził się 16 październi-
ka 1921 roku w Krakowie, w spolonizowa-
nej rodzinie żydowskiej. W czerwcu 1939 
zdał maturę w tamtejszym VIII Państwo-
wym Gimnazjum i Liceum Matematyczno-
-Przyrodniczym. W marcu 1940 zamieszkał 

dych (1950). Wspólny dla obu wydziałów 
film dyplomowy Munka, też dokumental-
ny, nosił tytuł Nauka bliżej życia (1951).

Munk, aczkolwiek robił zdjęcia do etiud 
studenckich i Polskiej Kroniki Filmowej, 
doszedł do wniosku, że nie jest to zajęcie 
dla niego i poświęcił się reżyserii. PWSF 
opuszczał absolwent (w latach 1957-1961 – 
wykładowca), który okazał się jednym 
z najbardziej innowacyjnych reżyserów 
w kinie polskim. Do Człowieka na torze 
Munk stworzył zrytmizowaną z obrazem 
„muzykę” z odgłosów słyszalnych niegdyś 
na kolei, wydawanych przez parowozy, 
wagony, zwrotnice itp. W Eroice – w no-
weli Ostinato lugubre uważanej za jego 
najdoskonalsze osiągnięcie – z pomocą 
debiutującego autora zdjęć Jerzego Wój-

cika, wydobył kamerą klaustrofobiczną 
atmosferę obozu jenieckiego. W Zezowa-
tym szczęściu, na długo przed postmoder-
nizmem, żonglował różnymi konwencjami 
kina, np. burleską. W Pasażerce zastoso-
wał odmienne formaty obrazu dla scen 
współczesnych (tradycyjny) i retrospek-
cji oświęcimskich (panoramiczny). Pewną 
ręką prowadząc aktorów, pomógł zagrać 
życiowe role filmowe Kazimierzowi Opa-
lińskiemu, Edwardowi Dziewońskiemu, 
Kazimierzowi Rudzkiemu, Bogumiłowi 
Kobieli, Aleksandrze Śląskiej, Annie Cie-
pielewskiej. O perfekcjonizmie, ale i sa-
mokrytycyzmie Munka najlepiej świadczy 
jego słynna rezygnacja z jeszcze jednej – 
już nakręconej (!) – noweli Eroiki, istotnie 
słabszej od dwóch pozostałych.

W roku 1946 rozpoczął studia na Wydziale 
Architektury Politechniki Warszawskiej. 
W 1947 przeniósł się na Wydział Prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego. Wskutek 
gruźlicy nie ukończył ani jednych stu-
diów, ani drugich. W 1948, pokonawszy 
chorobę – choć poza tym, że fotografował, 
nie miał dotąd nic wspólnego z filmem – 
podjął studia operatorskie i reżyserskie 
w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej 
w Łodzi. W tej samej książce Hendrykow-
ski wysuwa przypuszczenie, że Munk chciał 
uciec z Warszawy, zejść z oczu ludziom, 
którym naraził się działalnością w PPS 
i ZNMS (Związku Niezależnej Młodzieży 
Socjalistycznej) – organizacjach dystan-
sujących się od komunistów. Wstąpie-
nie do „słusznych” organizacji – PZPR 
i ZAMP (Związku Akademickiej Mło-
dzieży Polskiej) nie uchroniło go jednak 
przed presją tajnych służb. Hendrykow-
ski pisze: „O utrzymującej się nieufności 
wobec niego świadczą zachowane w ak-
tach poufne charakterystyki. Ich autorzy 
doceniali jego zdolności organizacyjne, 
inteligencję i umiejętności w nawiązywa-
niu kontaktów z ludźmi. Uważali jednak – 
skądinąd słusznie – że jest kimś »ideowo 
obcym«, czytaj: mającym własne zdanie 
w wielu sprawach”.

W 1952 roku Munka usunięto z PZPR 
za „zachowanie niegodne członka partii”. 
Kara za udział w zakrapianej imprezie to-
warzyskiej była pretekstem do policzenia się 
z byłym aktywistą PPS i ZNMS. Lewicowość 
Munka znalazła odzwierciedlenie w jego 
twórczości. Zwróciła na to uwagę Ewelina 
Nurczyńska-Fidelska w książce „Andrzej 
Munk” (Kraków 1982). Jej zdaniem „(…) 
do wielkich problemów idei i moralności 
Andrzej Munk dochodził zawsze poprzez 
sprawy pozornie małe i poprzez »szarych 
ludzi«. Oni byli bohaterami jego filmów 
dokumentalnych i pozostali nimi w fabule”.

Andrzej Munk już na studiach w PWSF 
objawił wyczucie kina. „(…) Zobaczyłem 
reżysera, który wie, do czego zmierza i po-
trafi to, co mówi, przenieść na ekran”. Tak 
próbę poprzedzającą niedoszłą do skutku 
realizację etiudy studenckiej Munka na 
bardzo osobisty dla niego temat – gruźli-
cy – wspomina w „Przedmowie” do książki 
Hendrykowskiego… Andrzej Wajda, który 
miał grać główną rolę męską. 

W 1951 roku Munk ukończył Wydział 
Operatorski i otrzymał dyplom na Wydziale 
Reżyserii, gdzie jego filmem absolutoryj-
nym był reportaż ze Zlotu Młodzieży Szkół 
Artystycznych w Poznaniu pt. Sztuka mło-

w Warszawie, gdzie z uwagi na pochodzenie 
ukrywał się przed Niemcami i podejmował 
różne prace. Zatrudnił się np. na kolei, co 
wydaje się istotne, zważywszy, że dwa fil-
my – Kolejarskie słowo (1953) i Człowiek 
na torze (1956) – poświęcił kolejarzom.

Munk brał udział w powstaniu war-
szawskim, jak pisze Marek Hendrykow-
ski w książce „Andrzej Munk” (Warsza-
wa 2007): „w jednej z grup terenowych, 

ponieważ wkrótce po wybuchu walk po-
wstańczych stracił kontakt ze swoim od-
działem”. Fakt ten mógł wpłynąć na spo-
sób przedstawienia przez Munka powsta-
nia w noweli Scherzo alla polacca z Eroiki. 
Zryw warszawiaków wygląda tam nader 
skromnie i niepozornie.

Po upadku powstania Munk dotarł do 
Krakowa, gdzie doczekał końca wojny, 
by wkrótce przenieść się do Warszawy. 

Już za życia uznano go za jednego  
z czołowych przedstawicieli polskiej 
szkoły filmowej, choć zbierał cięgi od 
części krytyki za wymowę swych dzieł
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Andrzej Munk  
i Jerzy Stefan Stawiński,  
1958 rok

Edward Dziewoński w filmie 
Eroica – Scherzo alla Polacca, 
reż. Andrzej Munk
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Jeszcze w czasie studiów Munk odbył 
staż w Wytwórni Filmów Dokumental-
nych (dziś: Dokumentalnych i Fabular-
nych) w Warszawie. W listopadzie 1950 
roku Wytwórnia zatrudniła go na etacie 
asystenta reżysera. Na pięć lat stała się je-
go drugim domem.

WBREW SCHEMATOM
Były to więc lata 1950-1955 – najgorszy 
okres (zwłaszcza pierwsza połowa) dla twór-
czości artystycznej w powojennej Polsce. 
Socrealizm nałożył na literaturę i sztukę 
kaganiec ideologiczny i estetyczny. Jed-
nakże Munk starał się w swoich filmach 
dokumentalnych z czasów stalinowskich 
na różne sposoby odchodzić od sztampy.
Zadebiutował, opracowując w 1950 roku 
polską wersję francuskiego filmu monta-
żowego, której tytuł brzmiał Zaczęło się 
w Hiszpanii. „(…) Wiele partii filmu zo-
stało [przez Munka] zmontowanych z ner-
wem i profesjonalnym, jak na debiutanta, 
wyczuciem dramaturgii prezentowanych 

zania łączności z górnikiem oddalonym 
od brygady.

W tym miejscu konieczna jest dygresja. 
Munk realizował dokumenty z przeważnie 
stałą ekipą współpracowników. W czołów-
kach najczęściej powtarzają się nazwiska 
operatora Romualda Kropata, kompozytora 
Jana Krenza (nawiasem mówiąc, reżyser sły-
nął z zamiłowania do muzyki), realizatora 
dźwięku Zbigniewa Wolskiego i montażyst-
ki – także większości filmów fabularnych 
Munka – Jadwigi Zajiček. Kiedy mówimy 
o walorach artystycznych spuścizny doku-
mentalnej autora Pasażerki, wkładu tych 
wybitnych twórców nie można pomijać.

Barwna humoreska Niedzielny poranek 
(1955), o dziwacznych zwyczajach pasaże-
rów komunikacji miejskiej i sympatii ro-
dzącej się między konduktorką a kierowcą 
autobusu – nakręcona, gdy stalinizm zelżał 
(dwa lata po śmierci generalissimusa) – 
nosi stosunkowo nikłe ślady socrealizmu. 
Powstała już w czasie Odwilży, rewelacyj-
na, też kolorowa, impresja wizualno-mu-
zyczna Spacerek staromiejski (1958) jest od 

wydarzeń” – pisze w swojej książce Marek 
Hendrykowski.

Pierwszy film w reżyserii Munka, Kie-
runek. Nowa Huta! (1951), konfrontujący 
biedniacką przeszłość podkrakowskiej wsi 
ze świetlaną przyszłością, jaka nadchodzi 
wraz z budową kombinatu hutniczego, miał 
jednak szereg cech typowo socrealistycz-
nej agitki. Wszakże nawet w nim Broni-
sława Stolarska, w szkicu „Andrzej Munk. 
W poszukiwaniu nadziei”, z tomu „Kino 
polskie w trzynastu sekwencjach” pod re-
dakcją Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej 
(Kraków 2005), dostrzega element wyła-
mujący się ze schematu. „(…) Wyróżnia 
ten film – pisze autorka – ton propagandy 
całkowicie wyzbyty agresji. Na przykład 
konfrontacja »starego« i »nowego«, która 
zwykle dawała okazję do ataku na wroga, 
czyli przeciwnika »nowego«, tu ogranicza 
się do przywołania przeszłości, czyli »ban-
doskiej biedy«, co pozwala reżyserowi le-
piej scharakteryzować tych, którzy budują 
Nową Hutę, pokazać, skąd idą”.

Paradoksalnie to, co najbardziej socre-
alistyczne w filmie Kierunek. Nowa Huta!, 
odegrało po latach rolę pozytywną: pomo-
gło w Człowieku z marmuru (1976) An-
drzeja Wajdy odtworzyć zarówno atmos-
ferę panującą na budowie Nowej Huty, jak 
i styl towarzyszącej temu przedsięwzięciu 
propagandy.

Pamiętniki chłopów (1952) również nie są 
wolne od socrealistycznych naleciałości – 
np. gdy na ekranie ukazują się szczęśliwe 
w socjalizmie, dorosłe już dzieci włościan, 
którzy w czasach sanacji zaznali biedy. Jed-
nak w innej partii filmu wyraźnie już daje 
o sobie znać artyzm Munka wymykający 
się funkcji czysto propagandowej. Otóż 
czytaniu zza kadru urywków wspomnień 
ubogich, przedwojennych chłopów towa-
rzyszą długie, statyczne zbliżenia ich po-
sępnych twarzy. Ta sekwencja nadal wy-
wiera duże wrażenie.

Reportaż Poemat Symfoniczny „Bajka” 
Stanisława Moniuszki. Koncert w Klubie 
Fabrycznym Zakładów „Ursus” (1952) – 
spotkał się z chłodnym przyjęciem. Dopie-

ro Kolejarskie słowo (1953) było krokiem 
milowym w pokonywaniu schematyzmu 
i na drodze reżyserskiego rozwoju Mun-
ka. Historia jednego kolejowego przewozu 
koksu z kopalni w Tarnowskich Górach do 
huty w Szczecinie została opowiedziana na 
ekranie z nie lada suspensem, w konwencji 
filmu sensacyjnego. Munk jest tu w swo-
im żywiole – żywiole kina. Dynamiczny 
montaż szybko posuwa opowieść naprzód, 
trzymając widza w napięciu. Przydają go 
rozmowy telefoniczne dyspozytorów ruchu 
na trasie zagrożonego przez różne oko-
liczności przejazdu pociągu z koksem, na 
który czeka huta. Całość zapowiada Czło-
wieka na torze.

Energii Kolejarskiego słowa zabrakło do-
kumentowi Witolda Lesiewicza i Andrze-
ja Munka Gwiazdy muszą płonąć (1954). 
Niebezpieczna praca górników pod zie-
mią nie emocjonuje tu widza w tym sa-
mym stopniu, co wyścig kolejarzy z cza-
sem w poprzednim filmie. Uznanie budzi 
zaś operowanie dźwiękiem i przejmują-
cą ciszą, którą przerywają próby nawią-

TEMAT NUMERU

Munk, racjonalista i ironista, zachęcał swymi  
filmami do nieschematycznego spojrzenia na 
międzywojnie, okupację, stalinizmNiedzielny poranek,  

reż. Andrzej Munk

Kierunek. Nowa Huta!,  
reż. Andrzej Munk

Spacerek staromiejski,  
reż. Andrzej Munk
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mawiał Andrzej Wajda – „sfotografował 
się” na ekranie. 

DRUGI DEBIUT
Z jednej strony więc dokumentalne filmy 
Andrzeja Munka są poniekąd „fabular-
ne”, bo inscenizowane i – jak powiedział 
w zacytowanej wyżej książce Janickiego 
reżyser – „każdy z tych filmów miał nie-
dużą anegdotę”. Z drugiej, w filmach fa-
bularnych wyczuwa się rękę dokumenta-
listy: szeroko pojęty realizm, autentyzm 
scenerii, wiarygodność zachowań ludz-
kich (a więc i gry aktorskiej) etc. Także 
wtedy, gdy Munk ustawiał przed rzeczy-
wistością krzywe zwierciadło (Zezowate 
szczęście, w pewnym stopniu Eroica), była 
ona w nim wciąż rozpoznawalna, na swój 
sposób „prawdziwa”.

Najlepszym dowodem przywiązania 
Munka fabularzysty do dokumentu jest 
anegdota z okresu przygotowawczego do 
realizacji filmu Kanał. Pierwotnie to Munk 
miał go realizować, lecz po wyjściu z praw-

nich całkowicie wolna. Producentem tego 
ostatniego filmu była niezmiennie WFD, 
mimo iż Munk od czterech lat w niej nie 
pracował. Tamże powstała Polska Kroni-
ka Filmowa. Wydanie (anty)jubileuszowe 
(1959) – parodia Kroniki, zrealizowana 
przez Munka z okazji jej 15-lecia. Posta-
cie typowe dla rozmaitych tematycznie 
felietonów w PKF zagrał komicznie Wie-
sław Gołas.

W książce Stanisława Janickiego „Pol-
scy twórcy filmowi o sobie” (Warszawa 
1962) o swoich filmach dokumentalnych 
tak mówi sam Andrzej Munk: „Prawie 
wszystkie były inscenizowane, prawie 
zawsze występujące w nich osoby mia-
ły świadomość obecności kamery (…). 
Dokumentalne były tam tylko rekwizyty 
i fakty. Dokumentalne było to, że istniała 
prawdziwa sceneria, że parowóz był praw-
dziwym parowozem, a maszynista praw-
dziwym maszynistą. Ale reszta była insce-
nizacją (…). Te inscenizowane filmy były 
odpowiedzią na oficjalny ton ówczesnej 

dziwego kanału, który przemierzali uczest-
nicy powstania warszawskiego, orzekł, że 
w nim się nie da zrobić zdjęć, bo jest za 
ciemno.

Konwencję paradokumentu obrał Munk 
dla swego drugiego debiutu: fabularne-
go. Toteż w obsadzie filmu Błękitny krzyż 
(1955), w którym odtworzył wydarze-
nie z końca wojny: ewakuację górskiego 
szpitala partyzanckiego, przeprowadzoną 
przez Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, obok aktora zawodowego 
Wojciecha Siemiona znaleźli się auten-
tyczni uczestnicy tamtej akcji. Reżyser 
zaś położył nacisk nie tyle na sensacyj-
ność, ile na skrupulatne ukazanie trudów 
przeprawy przez ośnieżone góry, w siar-
czysty mróz, ze Słowacji do Zakopanego. 
Cierpi na tym jednak dramaturgia filmu, 
w którym nie brakuje dłużyzn. Słabości 

[czyli w stalinizmie – przyp. A.B.] twór-
czości dokumentalnej, na jej lakierniczy, 
hura-radosny ton. Starałem się poruszać 
sprawy, które zbanalizowano. Chciałem 
pokazać trud, poświęcenie, bohaterstwo 
i piękno codziennej pracy”.

Zatem Munk nawet w filmach bardziej 
czy mniej socrealistycznych przemycił prze-
słanie, które zwerbalizował później, przy 
okazji Zezowatego szczęścia: „Ludzie, za-
stanówcie się!”. Na tym – a dopiero w dal-
szej kolejności na odświeżających pomy-
słach formalnych – polegało największe 
zwycięstwo reżysera nad schematyzmem 
kina czasów stalinowskich.

Dziś, gdy dużo wiemy o tamtych czasach, 
podskórnie wyczuwa się we wczesnych 
dokumentach Munka – bodaj najmocniej 
w filmach Kierunek. Nowa Huta! i Kolejar-
skie słowo – stalinowski reżim, strach, ja-
kim spętane było społeczeństwo. Mimo iż 
nie ma w nich szpicli czy funkcjonariuszy 
Urzędu Bezpieczeństwa, lęk przed osła-
wioną „czujnością socjalistyczną” – jak 

po trosze wynagradzają zdjęcia Sergiusza 
Sprudina i strona dźwiękowa w realiza-
cji Zygmunta Wolskiego. Niezapomnia-
ne wrażenie robi nocna scena, w której 
w ciszy (w scenie tej nie ma muzyki) roz-
legają się z oddali nawoływania człowie-
ka o pomoc. Błękitny krzyż można więc 
uznać za połowiczny sukces Munka. Rów-
nież dlatego, że film nagrodziły festiwale 
w Trydencie i Wenecji, ale przez krytykę 
został przyjęty chłodno.

HASŁEM ODWAGA
Człowiek na torze rozpoczął w twórczości 
Andrzeja Munka okres naznaczony naj-
wybitniejszymi filmami reżysera, trwający 
nieprzerwanie do jego śmierci. Wszystkie – 
a więc także Eroica, Zezowate szczęście i Pa-
sażerka – najdobitniej z całej twórczości 
Munka poświadczają tę jego cechę jako 

artysty, którą najczęściej wymieniają ba-
dacze: odwagę.

Odwagi wymagało zrealizowanie przed 
Październikiem 1956 filmu – jak na tamte 
czasy – otwarcie antystalinowskiego, któ-
rym stał się Człowiek na torze – pierwszy 
taki obraz w Polsce i całej Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Munk, w ślad za opo-
wiadaniem Jerzego Stefana Stawińskiego 
„Tajemnica maszynisty Orzechowskie-
go”, wziął tu w obronę przedwojennego 
kolejarza, fachowca uosabiającego trady-
cyjny etos solidnej pracy. W Polsce czasu 
„błędów i wypaczeń”, stawiającej na bicie 
rekordów produkcyjnych za wszelką ce-
nę, Orzechowski (Kazimierz Opaliński), 
niechybnie popada w konflikty z otocze-
niem. Ostatecznie jednak odnosi moralne 
zwycięstwo nad kostniejącym systemem. 
Przesłanie Munka: „Ludzie, zastanówcie 
się!”, nieśmiało przebijające z jego doku-
mentów, w Człowieku na torze pierwszy 
raz brzmi donośnie.

Z niemniejszą odwagą inne tematy do 
zastanowienia się podsunął Munk w Eroice, 
jednym z czołowych dzieł polskiej szko-
ły filmowej. W noweli Scherzo alla polac-
ca, opartej na opowiadaniu Stawińskie-
go „Węgrzy”, reżyser przenicował legendę 
powstania warszawskiego. Na pierwszy 
plan wysunął sceptycznie nastawionego 
do tego zrywu, dekującego się pod War-
szawą, Dzidziusia Górkiewicza (Edward 
Dziewoński), który dopiero w przejmują-
cym zakończeniu postanawia dołączyć do 
walczących mieszkańców miasta. Słynna 
scena ze Scherza… podważa powstańczy 
mit „chłopca idącego z butelką benzyny na 
czołg”. Duduś rzuca przez ramię dopiero 
co opróżnioną przez siebie butelkę po na-
poju, nie widząc nadjeżdżającego za jego 
plecami niemieckiego czołgu, a po chwili 
ośmiesza się przed jego załogą komicznie 
tchórzliwym zachowaniem.

Na wysuwany pod adresem Munka za-
rzut szydzenia z bohaterstwa reżyser od-
powiadał, że w wątpliwość podał tylko 
jego nieracjonalną odmianę – bohatersz-
czyznę, a powstańców ukazał z sympatią, 
podobnie jak samego Dzidziusia, mimo 
całej dwuznaczności tej postaci.

W noweli Ostinato lugubre (u Stawińskie-
go „Ucieczka”), której akcja rozgrywa się 
w hitlerowskim obozie jenieckim, Munk 
zdobył się na odwagę, by dowieść, że wróg 
zewnętrzny nie jest Polakom niezbędny do 
uprzykrzenia im życia. Niemiecka załoga 
obozu nie odgrywa roli szczególnie repre-
syjnej. Sami jeńcy – fakt, że rękami wro-

W Zezowatym szczęściu odwagi 
wymagało przeciwstawienie 
wygórowanym wyobrażeniom 
Polaków o nich samych oportunisty, 
jakim jest Piszczyk
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Anna Ciepielewska, Marek Walczewski  
i Aleksandra Śląska w filmie Pasażerka,  
reż. Andrzej Munk

Bogumił Kobiela  
w filmie Zezowate szczęście,  

reż. Andrzej Munk
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ga stłoczeni przez kilka lat w zamkniętej 
przestrzeni, co samo w sobie negatywnie 
oddziałuje na ich psychikę – wytwarzają 
w swojej mikrospołeczności „polskie pie-
kło”. Wyrasta ono m.in. na gruncie bezre-
fleksyjnego wyznawania przez część kadry 
oficerskiej wojskowego kodeksu honorowe-
go, które w tych i tak ciężkich warunkach 
dodatkowo zatruwa atmosferę. Promyk na-
dziei wnosi krążąca wśród jeńców legenda 
o udanej ucieczce z obozu jednego z nich…

W Zezowatym szczęściu – tragikome-
dii według powieści Stawińskiego „Sześć 
wcieleń Jana Piszczyka” – mimo przewa-
żającej w filmie tonacji żartobliwej, biorą-
cej w nawias to, co widz ogląda na ekranie, 
pewnej odwagi wymagało jednak przeciw-
stawienie nieraz wygórowanym wyobraże-
niom Polaków o nich samych nieszczęsnego 
oportunisty, jakim jest Piszczyk (Bogumił 
Kobiela). Zwłaszcza, że miało to miejsce 
w kinematografii PRL, karmiącej społe-
czeństwo bohaterami pozytywnymi. A tu 
proszę – drugi już u Munka, po Dudusiu 
Górkiewiczu, antybohater. Jan Piszczyk, 
w burzliwych czasach, w jakich przyszło 
mu żyć, kolejno: sanacji, okupacji, stali-
nizmu, chcąc zawsze wypaść jak najlepiej 
w oczach otoczenia, stara się wpasować 
w każdą epokę poglądami i działaniami. 
Winą za klęski, które ponosi raz za razem, 
obarcza jakoby prześladujący go pech, „ze-
zowate szczęście”. Tymczasem wina leży po 
stronie jego oportunizmu, podszytego in-
fantylizmem, służalczością, kabotyństwem.

W Pasażerce – ostatnim filmie Andrzeja 
Munka, któremu nie dane było go ukoń-
czyć – reżyser dotknął tematu oświęcim-
skiego, jakże żywego przed 60 laty w spo-
łeczeństwie polskim, w szczególności w pa-
mięci wielu jeszcze żyjących wtedy byłych 
więźniów i byłych więźniarek hitlerowskiej 
fabryki śmierci. Mimo iż wcześniej opo-
wiadania Tadeusza Borowskiego przesu-
nęły punkt ciężkości w opisie świata obo-
zowego z wymiaru martyrologicznego na 
egzystencjalny, wciąż dość powszechne by-
ło oczekiwanie jednoznacznych ocen oraz 
wyrazistych podziałów na katów i ofiary. 
Tymczasem Munk Pasażerką, adaptacją 
powieści Zofii Posmysz, w żadnym razie 
nie umniejszając zbrodni hitlerowskich, 
ukazał je wstrzemięźliwie. Ważniejsza była 
bowiem dla niego płaszczyzna psycholo-
giczna: nieprosta relacja między dwiema 
kobietami – polską więźniarką Martą (An-
na Ciepielewska) i niemiecką nadzorczy-
nią Lizą (Aleksandra Śląska). Długo po 
wojnie Liza rozpoznaje – być może błęd-

nie – Martę wśród pasażerek luksusowe-
go transatlantyku. Sama także jest jedną 
z nich. Nieoczekiwane spotkanie wywo-
łuje w Lizie (nie w domniemanej ofierze!) 
obozowe wspomnienia. Munk rzecz jasna 
nie wybiela Lizy (ona sama znajduje dla 
siebie wygodne usprawiedliwienie: „Wy-
konywałam tylko rozkazy”). Niemniej, 
odkrywając, że Liza zazdrości… Marcie 
miłości narzeczonego, jakoś ją – Niemkę, 
kata – uczłowiecza, nie odmawia jej ludz-
kiego, choć negatywnego, uczucia.

Wydaje się, że na tym właśnie polegał 
największy akt odwagi Munka w Pasażer-
ce, zważywszy – przypomnijmy – że film 
powstał w niespełna 20 lat po wygaśnię-
ciu krematoryjnych pieców Auschwitz.

CIEŃ
Śmierć zabrała Andrzeja Munka po zrealizo-
waniu w obozie koncentracyjnym w Oświę-
cimiu wszystkich rozgrywających się w nim 
sekwencji – w drodze z Warszawy do Ło-
dzi, gdzie w tamtejszej Wytwórni Filmów 
Fabularnych reżyser miał odebrać deko-
rację do scen atelierowych. Wywołała zro-
zumiały szok, tym większy, że twórca Ero-
iki był nie tylko wielce utalentowany, ale 
również bardzo lubiany. „Zapamiętałam 
Andrzeja – mówi Wiesława Chojkowska, 
projektantka kostiumów do Pasażerki – ja-

ko uroczego człowieka, obdarzonego du-
żym poczuciem humoru. Andrzej często się 
uśmiechał uśmiechem nie przyklejonym, 
tylko szczerym, płynącym z życzliwej du-
szy. Nie był przy tym bratem łatą – w pra-
cy, w którą sam bardzo się angażował, wy-
magał od aktorów i ekipy maksymalnego 
wysiłku. Zarazem dbał o dobrą atmosferę 
na planie. Z okazji rozpoczęcia zdjęć do Pa-
sażerki i setnego klapsa wydał bankieciki – 
nie udawał świętego, lubił się czasem napić 
z ludźmi, z którymi tworzył film”.

A jednak w „roześmianej” duszy Mun-
ka pod koniec jego życia musiała chy-
ba tkwić jakaś zadra, jakiś cień – jakby 
przeczucie najgorszego. Tak przynajmniej 
wynika z zachowanych relacji. Na oświę-
cimskim planie Pasażerki Munk wsiadł 
na motocykl i ruszył przed siebie, a nie 
umiał jeździć. Szaloną jazdę zakończył 
na drutach kolczastych, które go cięż-
ko poraniły. Asystent reżysera Andrzej 
Brzozowski usłyszał wtedy jego słowa: 
„Gdybym się zabił, nie musiałbym koń-
czyć tego filmu”. (Wiadomo, że realiza-
cja Pasażerki była dla Munka dużym ob-
ciążeniem). „Któregoś dnia – wspomina 
Wiesława Chojkowska – Munk powie-
dział do mnie w Oświęcimiu: »Wiesz, 
właściwie swój najlepszy film już zrobi-
łem«. Nie powiedział, który miał na my-

śli, ale wyczułam, że chyba żegnał się z ki-
nem. Dodał tylko: »No chyba, że nakręcę 
jeszcze komedię«. Chwilę później wiózł 
mnie swoim samochodem. Dojeżdżając 
do miejsca, w którym droga się urywała 
i nie było widać, co jest za nią, dla żartu 
puścił kierownicę, mówiąc: »Zobaczy-
my, dokąd dojedziemy«. Dopiero po je-
go śmierci uświadomiłam sobie proroczy 
sens tych wydarzeń i słów”.

Po śmierci Munka powstało pytanie, co 
dalej z Pasażerką? „Poproszony o radę, po 
obejrzeniu materiałów, zaproponowałem, 
żeby uszanować reżysera i wykorzystać tyl-
ko te, które zdążył nakręcić, czyli wszystkie 
z Oświęcimia, a nieukończone przez niego 
sekwencje współczesne, z których zresztą 
był niezadowolony, przybliżyć w statycz-
nych kadrach” – mówi Józef Hen. Tak też 
się stało. Premiera Pasażerki – opracowanej 
przez ekipę pod kierunkiem Witolda Le-
siewicza – nawet w tej, siłą rzeczy, ułom-
nej wersji będącej arcydziełem – odbyła się 
20 września 1963 roku, w drugą rocznicę 
śmierci Andrzeja Munka. 

Imię reżysera nosi dziś studio filmowe 
przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich – 
Studio Munka – umożliwiające młodym 
twórcom realizację debiutów w mniejszych 
formach fabularnych, dokumentalnych i ani-
mowanych, jak i w pełnym metrażu.

W filmach fabularnych Munka 
wyczuwa się rękę dokumentalisty: 
szeroko pojęty realizm, autentyzm 
scenerii, wiarygodność zachowań 
ludzkich
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Kolejarskie słowo,  
reż. Andrzej Munk

Błękitny krzyż,  
reż. Andrzej Munk

Człowiek na torze,  
reż. Andrzej Munk

Fo
t. 

W
FD

iF



POLSKIE PREMIERY 

W Polsce pokutuje wize-
runek producenta fil-
mowego, który głównie 
ma do czynienia z pie-

niędzmi i nie wnosi wiele kreatywnej 
energii do realizowanego projektu. 
A jak wyglądała panów współpraca 
producencka z Wojciechem Sma-
rzowskim na planie Wesela?
Wojciech Gostomczyk: Nasza współpraca 
zaczęła się tak naprawdę jakiś czas temu, 
bo Wesele powstawało kilka lat. Janusz 
Hetman, drugi producent, pracował wcze-
śniej z Wojtkiem, był koproducentem Pod 
Mocnym Aniołem. Gdy ukończono Wołyń, 
trwały rozmowy dotyczące kolejnych tytu-
łów, w tym Kleru. W międzyczasie bar-

i sprawić, by udało się ten projekt dopro-
wadzić do szczęśliwego finału.
W.G.: Trudno było zapewnić pieniądze 
na taki obraz. To jeden z najdroższych 
polskich tytułów po ‘89 roku, finanso-
wany głównie ze środków prywatnych. 
Do tego jak zwykle w przypadku Wojtka, 
to nie jest film łatwy.

Wydaje się jednak, że nazwisko 
„Smarzowski” otwiera wiele drzwi.
W.G.: Wojtek jest wyrazistym perfekcjo-
nistą.
J.H.: Zależy nam, by wspierać jego twór-
czość, bo jest nam bliska, pokazuje mnó-
stwo dramatycznych czy tragikomicz-
nych sytuacji społecznych. Z tego też 
wynika pewna trudność, bo filmy te są 
często kontrowersyjne, w kontrze do 
tego, jak sami chcemy być postrzegani 
jako społeczeństwo. To spojrzenie rów-
nież przez pryzmat historii i polityki. 
Sztuka powinna być jednak bezkompro-
misowa i taką wizję realizuje Wojtek. 

Macie panowie już pewne doświad-
czenia w pracy z innymi bezkom-
promisowymi twórcami – Agnieszką 
Holland czy Davidem Lynchem.
J.H.: Z Davidem Lynchem zdobywałem 
doświadczenie, kiedy współpracowa-
łem z zespołem festiwalu Camerimage. 
Mistrzowska szkoła z twórcą o cieka-
wej, różnorodnej osobowości, pisarzem, 
malarzem, rzeźbiarzem.
W.G.: Z wybitnymi jednostkami współ-
pracuje się w gruncie rzeczy podob-
nie. Ktoś taki jak Smarzowski, Lynch 
czy Holland dokładnie wie, czego chce 
i nie boi się tej wizji wdrażać. Na planie 
zamieniają się w artystów, są w tran-
sie. Wojtek również prywatnie jest super 
gościem, ale na planie to film jest dla 
niego najważniejszy. My jako producenci 
musimy stanąć na wysokości zadania 
i sprostać jego wymaganiom. Na szczę-
ście Wesele udało się spiąć tak, jak to 
sobie Wojtek wymyślił.
J.H.: Jako Studio Métrage jesteśmy dość 
młodym zespołem, ale nasza polityka, 
myślenie i filozofia zmierzają ku temu, 
by tworzyć filmy, które niosą ze sobą 
wartości, są ważne i zostają w głowie, 
a nie znikają ze świadomości widzów 
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po wyświetleniu napisów końcowych. 
Chcemy angażować się w kino, które 
zostaje. 

W które elementy i etapy powsta-
wania Wesela zaangażowaliście się 
panowie najmocniej?
W.G.: Jak sam Wojtek kilkukrotnie 
wspominał, po raz pierwszy czuł realną 
obecność producenta na planie. Na 
pewno sporo pomagaliśmy przy roz-
mowach, negocjacjach, to była soczy-
sta, intensywna współpraca. Staraliśmy 
się wypracować zupełnie nowy model 
relacji, angażować się w projekt od naj-
wcześniejszego etapu, włączając w to 
poszukiwanie lokacji, castingi, prace nad 
scenografią. Ufamy sobie z Wojtkiem 
bezgranicznie.
Marcin Kowalski: Angażowaliśmy się 
również w logistykę związaną z dużymi 
dystansami między poszczególnymi 
lokacjami planu zdjęciowego. Dwa 
skrajne punkty, najbardziej od siebie 
oddalone dzieliło 1250 km – od Tukums 
na Łotwie do granicy wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. Poza tym 
wszystko działo się w ciągu 78 dni zdję-
ciowych, do tego w czasie epidemii. Tra-
filiśmy na trudny czas.
W.G.: Całą ekipą Studia Métrage jeste-
śmy lokalnymi patriotami, chcieliśmy 
pokazać Wojtkowi nasze okolice, bo 
to wyjątkowo atrakcyjne, malownicze 

miejsca – Bydgoszcz z piękną dziel-
nicą Fordon, okolice Nieszawy, Ostro-
mecka. Główna część filmu dzieje się 
w pałacu w Ostromecku, na Fordonie 
z kolei realizowaliśmy sceny w świątyni, 
na rynku, placu, tamtędy przejeżdżał 
orszak weselny. Wspaniale było aktywi-
zować lokalną społeczność, pokazać, że 
ta część Polski żyje. Bardzo wielu sta-
tystów z ponad 8 tysięcy zaangażowa-
nych, pochodziło właśnie z okolicy. Mieli 
szansę uczestniczyć w czymś ważnym 
i dużym, obcować z najlepszymi akto-
rami, przecież w Weselu grają Robert 
Więckiewicz, Agata Kulesza, Arek Jaku-
bik, Andrzej Chyra…

Jak poradziliście sobie panowie na 
planie w obliczu epidemii?
M.K.: Uczyliśmy się jej na bieżąco, cały 
czas stosując restrykcyjnie do wszyst-
kich obostrzeń. Na plan zaprosiliśmy 
konsultanta ds. pandemii. Na pewno 
teraz jesteśmy dużo mądrzejsi niż wcze-
śniej. Przez cały czas spędzony na planie 
niestrudzenie wszystkich testowaliśmy, 
zainstalowaliśmy urządzenia dezynfe-
kujące, włącznie z kurtynami. Oczywi-
ście podczas zdjęć bywało tak, że kraj był 
dzielony na różne strefy, więc musieli-
śmy się również przenosić, czasem też 
zupełnie zawiesić zdjęcia i przesunąć 
plan. Zdrowie i życie ludzkie były dla nas 
absolutnym priorytetem. 

Jakie najsilniejsze wspomnienie czy 
doświadczenie wynieśliście panowie 
z pracy na planie Wesela?
J.H.: Przy tych wszystkich trudach, 
z jakimi się mierzyliśmy, w pracy spo-
tkałem się z całym mnóstwem wzrusza-
jących momentów. Dziś mam przekona-
nie, że Wesele przejdzie do historii kina.
W.G.: Dla mnie to było przeżycie inicja-
cyjne, bo pełniłem też rolę producenta 
wykonawczego, zdobyłem również wiele 
doświadczeń administracyjno-księgo-
wych.
M.K.: Ten film w bardzo wielu ludziach 
wytworzył poczucie wspólnoty, czego 
najlepszym wyrazem jest pewna historia. 
Otóż kiedy ekipa zbierała się już z Nie-
szawy, trochę z boku ustawiło się jakieś 
50, może 60 osób z okolicy. Wszyscy 
pracowali na planie, a kiedy dzień się 
skończył i padł ostatni klaps, ze łzami 
w oczach cała grupa zaczęła bić brawo 
ekipie. W Ostromecku z kolei staty-
ści potrafili siedzieć do ciemnej nocy 
z gitarą, grać, śpiewać i rozmawiać. 
Dzięki Weselu mogli przeżyć czas lock-
downu, robiąc coś wyjątkowego i pobyć 
razem. Udało nam się wytworzyć zupeł-
nie szczególną wspólnotę oraz wynagro-
dzić włożony trud i ogromny entuzjazm 
dla całego projektu.

Rozmawiała  
Magdalena Nowak

dzo dużo się nauczyliśmy, jak wygląda ten 
rodzaj współpracy. Oczywiście, mieliśmy 
do wykonania zadania związane z finan-
sową stroną filmu, ale też wiele rozmawia-
liśmy na temat kształtu Wesela i tego, jak 
chcielibyśmy, żeby wyglądało. 
Janusz Hetman: Często rozmawiali-
śmy z Wojtkiem Smarzowskim o roli 
producenta przy tej i kolejnych produk-
cjach. W Polsce jest ona często pomi-
jana, odmiennie wygląda to w innych 
krajach, chociażby w USA. Losy filmu 
w dużej mierze zależą od podejmowanej 
przez producentów walki o budżet. Jeste-
śmy wielbicielami twórczości Smarzow-
skiego. Dlatego też tak bardzo nam zale-
żało, żeby zebrać odpowiednie fundusze 

KINO, KTÓRE ZOSTAJE
Rozmowa z Wojciechem 
Gostomczykiem i Januszem 
Hetmanem, producentami filmu 
Wesele oraz Marcinem Kowalskim, 
rzecznikiem Studia Métrage

Przemysław Przestrzelski, Arkadiusz Jakubik  
i Michalina Łabacz w filmie Wesele,  
reż. Wojciech Smarzowski
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Piotr Sobociński jr, Wojciech Smarzowski, 
Marcin Kowalski, Janusz Hetman i Wojciech Gostomczyk
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F urioza to historia poli-
cjantki, która rozpoczyna 
infiltrację rosnącej w siłę 
grupy przestępczej. A gdzieś 

w tle – wojna o wpływy i pieniądze.
Tak, ale przede wszystkim to opowieść 
o miłości niemożliwej i stracie. Główni 
bohaterowie, czyli zakochani w sobie 
Dzika (policjantka CBŚP) i kibol Dawid, 
wychowani na jednym osiedlu, stają przed 
tragicznym wyborem: między miłością 
a przestępczym życiem zgodnym z pew-
nymi zasadami, czyli specyficznie pojmo-
wanymi przyjaźnią, lojalnością i hono-
rem. Co dla mnie ważne, historia ta kryje 
też istotny temat społeczny. To opowieść 
o ludziach wychowanych na specyficz-
nych polskich osiedlach, dla których 
przynależność do grupy jest często jedyną 
możliwością, by jakoś zaistnieć. A poza 
tym to, po prostu, film gatunkowy. Roz-
rywka! Wielka miłość, wyraźne konflikty, 
bójki i strzelaniny. Wraz z filmowymi 
przyjaciółmi staraliśmy się zrobić spek-
takularne kino akcji, takie, które mam 
nadzieję przyciągnie widzów do kina. 
A to, wydaje mi się, stanowi dziś poważne 
wyzwanie. Ludzie mają w domu rzut-
niki, coraz fajniejsze i większe telewi-
zory, mają też różne platformy streamin-
gowe i dostęp do tysięcy tytułów. Więc 
naprawdę trzeba dać im powód, żeby 
poszli do kina i wydali pieniądze na bilet.

Twoimi bohaterami są ludzie, któ-
rzy wywodzą się ze środowiska tzw. 
kiboli. Czy zależało ci na stworzeniu 
czegoś w rodzaju ich portretu?
Temat przyszedł od mojego producenta 
Marcina Zarębskiego, który twierdził, 
że to, czego szukam, a więc ważny spo-
łecznie temat dający się opowiedzieć 
w ramach kina gatunku, jest właśnie 
w tym środowisku. Bo, szczerze mówiąc, 
wcale nie chciałem robić filmu o tzw. 
kibolach i w moim przekonaniu nie zrobi-
łem. Nie ma tu piłki nożnej, może oprócz 
jednej mikrosceny. Znaczna część boha-

tyczne poczucie kolektywności, wspólne 
wartości, sposób myślenia, ale też straszli-
wie uzależniającą adrenalinę.

Adrenalina, o której mówisz, jest 
szczególnie obecna w filmie w sce-
nach walk i ustawek między kibo-
lami. Domyślam się, że ten temat też 
miałeś zdokumentowany.
Oczywiście. I trzeba sobie powiedzieć, że 
takie walki są często drobiazgowo organi-
zowane. Znajdziemy oczywiście przykłady 
na straszne kibicowskie akcje, z którymi 
nie chcę mieć nic wspólnego, ale wiele 
walk i ustawek odbywa się według okre-
ślonych zasad. Każdy wie, kiedy walka się 
kończy, czasem odbywają się one na ringu, 
przy obecności sędziego w ramach tzw. 
Team Fighting Championship. Zresztą ci 
ludzie naprawdę ciężko się do tego przy-
gotowują. To jedno z moich największych 
zaskoczeń – odkrycie, że często żyją oni 
jak profesjonalni sportowcy. Wielu z nich 
nigdy nie dostanie szansy na rozpoczę-
cie zawodowej kariery w sportach walki, 
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a mimo to regularnie trenują, nie ma w ich 
życiu miejsca na alkohol i inne używki. Nie 
są to napakowani troglodyci, jak głosi ste-
reotyp, tylko wysportowani, w dobrej kon-
dycji i pełni pasji ludzie.

W dobrej kondycji musieli być też 
aktorzy, którzy w twoim filmie doko-
nują naprawdę spektakularnej prze-
miany. Mateusz Damięcki i Weronika 
Książkiewicz są wręcz nie do pozna-
nia na ekranie.
Jak aktorzy zostali już wybrani, to bardzo 
ważna była dla mnie szczera rozmowa 
o tym, czy są w stanie przejść taką meta-
morfozę. Czekało ich gigantyczne przy-
gotowanie. Wiązało się to z intensywnym 
gubieniem kilogramów i wytrenowaniem 
ciała do tego stopnia, że jeśli postawiłbym 
ich na tle sportowców, którzy też brali 
udział w filmie, to wyglądaliby wiary-
godnie. Do tego wszystkiego dochodziły 
regularne próby kaskaderskie – wszystkie 
sceny zostały przed zdjęciami wymyślone 
przez naszego świetnego choreografa 
walk Jarka Golca i w najdrobniejszych 
szczegółach przepróbowane na sali gim-
nastycznej. Jednocześnie było też sporo 
pracy aktorskiej z tekstem, żeby zrozu-
mieć postać, jej motywacje i wybory. 
Mateusz na okres zdjęć stał się Goldenem, 

jeszcze kilka dni po zejściu z planu musiał 
wracać do normy. Weronika też ogrom-
nie się zmieniła w stosunku do poprzed-
nich ról. A jednocześnie dała swojej twar-
dej bohaterce kobiecą emocjonalność, co 
nie było zapisane w scenariuszu. Trudne 
zadanie miał również Mateusz Banasiuk, 
który otoczony barwnymi postaciami, 
musiał zaistnieć jako główny bohater za 
pomocą bardziej oszczędnych środków. 
Zresztą wszyscy byli wspaniali: Łukasz 
Simlat, Szymon Bobrowski, Janusz Cha-
bior, Paulina Gałązka, Konrad Eleryk, 
Cezary Łukaszewicz, Sebastian Stankie-
wicz. A to wszystko, muszę dodać, odby-
wało się zarazem w ogromnej radości 
i frajdzie robienia kina. Bo my wszy-
scy bardzo się lubimy. I kochamy kino. 
Byliśmy jak duże dzieci, które dostały 
fajne zabawki i mogły się nimi pobawić. 
(śmiech)

Trening fizyczny aktorów, ściśle wyty-
czony proces przygotowawczy, szli-
fowanie całości. Wnioskuję, że celem 
nadrzędnym była wiarygodność.
Tak, wiarygodność to zdecydowanie 
najtrudniejsze zadanie. I najważniej-
sze. By widz mógł w ramach gatunku, 
którym się posługujemy, uwierzyć w stu 
procentach w opowiadaną, a przecież 

jednak zmyśloną historię. Dać się jej 
ponieść i obejrzeć do końca, w czym – 
moim zdaniem – niebagatelną rolę ode-
grały też fantastyczne zdjęcia Klaudiusza 
Dwulita. Dlatego w ramach możliwo-
ści i czasu, który mieliśmy, starałem 
się zadbać o wszystkie szczegóły. Bo 
wszystko ma znaczenie – zaczynając 
od scenariusza, przez pracę z aktorami 
opartą na ich przygotowaniu i charakte-
ryzacji, aż po wybór miejsc zdjęciowych, 
scenografię, kostium, ścieżkę dźwiękową, 
pracę kamery. Nie mówiąc o dobo-
rze statystów wychowanych w ramach 
opisywanego środowiska, co w przy-
padku Furiozy też miało wielkie zna-
czenie. Wrócę do tego, co powiedziałem 
na początku – widz ma dzisiaj ogromny 
wybór. Jeśli mój film, prędzej czy póź-
niej, trafi na platformę streamingową, to 
będzie obok innych, także tych zagra-
nicznych, często realizowanych w niepo-
równywalnie większych budżetach. Dla 
kogoś, kto będzie go oglądał, nie będzie 
to miało kompletnie znaczenia. Liczy się 
efekt. Albo się podoba, albo nie. Albo 
obejrzy do końca, albo przełączy na inny, 
w jego przekonaniu lepszy tytuł.

Rozmawiał  
Mateusz Demski

terów Furiozy to wierchuszka. Nie są to 
ci, którzy chodzą regularnie na mecze, nie 
są to ultrasi, tylko ludzie, którzy handlują 
narkotykami. To nie reguła, ale zdarza 
się wśród ludzi wywodzących się z tego 
środowiska czasem tak, że przekraczają 
pewien punkt i przechodzą na stronę, 
skąd nie ma powrotu. Tak więc to nie 
jest już kibolstwo, nie można tego łączyć. 
Widzę w tym raczej historię o współ-
czesnej, zorganizowanej przestępczości. 
Film jest fikcją, bohaterowie też, ale wiele 
sytuacji, które widać na ekranie, a które 
są związane z przerzutem narkotyków 
z Polski na Wyspy, są prawdziwe i zostały 
szeroko udokumentowane. Bo my ciągle 
oglądamy filmy o mafii pruszkowskiej, 
wołomińskiej, grupie z Mokotowa, a ich 
już nie ma. Przecież polska mafia przez 
lata bardzo ewoluowała. 

Ale jest to również film, jak powie-
działeś, o miłości i stracie, a zarazem 
wynika z niego wiele na temat lojal-
ności i przynależności do wspólnoty.
Jak zacząłem robić głębszy research do 
scenariusza, czytać, spotykać się z tymi 
ludźmi, to zrozumiałem, że w jakimś sen-
sie może być to film o polskim osiedlu. 
O tysiącach ludzi, którzy wychowali się 
na podwórkach i dla których przynależ-
ność do grupy stała się właściwie jedynym 
możliwym sposobem na wyrażenie siebie. 
Z czasem ta grupa może rodzić gigan-

FRAJDA ROBIENIA KINA
Rozmowa z Cyprianem T. 
Olenckim, reżyserem filmu Furioza
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Mateusz Damięcki  
w filmie Furioza,  
reż. Cyprian T. Olencki
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Cyprian T. Olencki i Weronika 
Książkiewicz na planie filmu Furioza
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Kiedy po raz pierwszy usły-
szałaś o projekcie Hiacynt, 
i w którym momencie stwier-
dziłaś, że to będzie kolejny 

produkowany przez ciebie film?
Hiacynt od początku był bardzo sil-
nie związany z osobą scenarzysty Mar-
cina Ciastonia. Z Marcinem poznaliśmy 
się jakieś sześć lat temu, podczas zajęć 
w Story Lab u Agnieszki Kruk. Ten tekst 
był jego oczkiem w głowie, pierwszym 
projektem. Na zajęciach mieli-
śmy okazję go omówić i w ramach 
konsultacji od razu powiedzia-
łam Marcinowi, że scenariusz jest 
świetny, ale że może być jeszcze 
za wcześnie, by taki film w Pol-
sce powstał. Wydawało mi się, że 
długo zajęłoby szukanie odpowied-
niego reżysera. Z Marcinem przy-
padliśmy sobie do gustu, zaczęli-
śmy zresztą wspólnie pracować nad 
obrazem Detektyw Bruno, pisanym 
z Ewą Rozenbajgier, a Hiacynt cały 
czas znajdował się w orbicie moich 
zainteresowań i naszych rozmów. 
Potem pojawił się w Polsce Netflix 
i zaczął dość intensywnie wkraczać 
w polską produkcję – rozglądali się 
za projektami, które mogłyby być 
realizowane w ramach Netflix Ori-
ginal. Temat Hiacynta powrócił, 
a w międzyczasie tekst zdobył sze-
reg nagród w różnych konkursach, 
ze Script Wars na czele. Jeśli mia-
łaby powstać polska „Black List” 
z najlepszymi niezrealizowanymi 
scenariuszami, Hiacynt na pewno 
by się na niej znalazł. Z Marcinem 
przygotowaliśmy pitch i zanieśli-
śmy go do Netflixa. Wtedy poja-
wił się Piotr Domalewski, który 
kończył właśnie swój drugi pełny 
metraż – Jak najdalej stąd. Opo-
wiedział nam, jak chciałby zro-
bić Hiacynta, w jakim gatunku go 
osadzić, był od samego początku 
bardzo zaangażowany, miał jasną 
wizję tego, jak ten projekt ma 
wyglądać. 

Jak wyglądał na tym etapie udział 
Netflixa?
Wszyscy byli świetnym wsparciem na 
poziomie kreatywnym. Nie było prawie 
żadnych dyskusji czy poleceń, że mamy 
realizować film w jakimś formacie, według 
jakichś wytycznych. Kiedy zaprezentowa-
liśmy nasz zespół kreatywny, Netflix ogra-
niczył się do roli partnera w rozmowach. 
Nigdy nie było sytuacji, w których ktoś 

by nam cokolwiek narzucał.

Kluczowym bohaterem tej opo-
wieści jest Warszawa, ale trzeba 
ją było pokazać, jak wyglądała 
w latach 80., a to – jak się spo-
dziewam – nie lada wyzwanie.
Odbyliśmy z operatorem 
Piotrkiem Sobocińskim junio-
rem wiele rozmów na temat tego, 
jak powinna wyglądać stara War-
szawa w naszym filmie. Do tego 
nasza scenografka Jagna Janicka 
wykonała olbrzymią pracę razem 
z locations managerami, by zna-
leźć miejsca, które są historycznie 
prawdziwe, a jednocześnie moż-
liwe do sfotografowania.

Geniusze – poprzedni produko-
wany przez ciebie film, również 
opowiadał o przeszłości. Z tym 
wiąże się całe mnóstwo wyzwań 
i potencjalnych ryzyk.
Cieszę się, że idziemy historycz-
nie coraz dalej, tzn. Geniusze mieli 
czas akcji w latach 40., teraz Hia-
cynt to lata 80., mam nadzieję, że 
kolejny film będzie już we współ-
czesności. (śmiech) Ale rzeczywi-
ście, głównym ryzykiem w takiej 
sytuacji jest postprodukcja – 
wymazywanie, wklejanie, doda-
wanie linii, niwelacja warszaw-
skiego skyline’u. To dość oczywiste 
wyzwania. Mniej oczywiste to 
z kolei sam kontekst historycz-
no-polityczno-kulturowy, a więc 
pokazanie społeczności LGBT 
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w Warszawie z okresu głębokiego PRL-u. 
Generalnie mamy trochę dokumentów 
dotyczących tego środowiska z tamtych 
czasów, pojawiały się wtedy pierwsze 
czasopisma, organizacje, a my staraliśmy 
się na podstawie tych informacji odtwo-
rzyć realia społeczności, pokazać ważne 
miejsca, jak np. słynny „grzybek”, czyli 
szalet miejski, w którym dochodziło 
do spotkań. To był spory wysiłek 
dokumentacyjny. Pracy tej podjęli się 
również Jagna Janicka i Marcin Ciastoń. 
Ja z kolei przygotowałam dla wszystkich 
szefów pionów booklet, do którego wsu-
nęłam artykuły z „Polityki” z tamtych 
czasów, parę fragmentów książek na 
temat kultury LGBT. Wszystko to miało 
na celu urealnienie fabuły.

Podobnie jak charakteryzacja 
i kostiumy, które robią ogromne wra-
żenie.
Większość naszych bohaterów nosi 
wąsy, nieco zapomniany już dziś atry-
but męskości. To jednak kwintesencja 
naszych bohaterów, a za nie, podobnie 
jak za całą charakteryzację, odpowie-
dzialna była Daria Siejak, chociaż akurat 
Tomek Ziętek zapuścił swoje własne. Ola 
Staszko, kostiumografka, wykreowała 
swoimi kostiumami cały świat przedsta-
wiony. W ogóle warstwa plastyczna reali-
zowana przez Piotrka, Jagnę, Olę, Darię 
i cały pion twórczy była dla mnie zupeł-

nym zaskoczeniem, nie spodziewałam się, 
że tak wspaniale to może wyglądać. Oglą-
dając kostiumy przygotowane przez Olę, 
ciągle ją pytałam, czy rzeczywiście ten 
PRL był taki monochromatyczny, nudny 
i ponury. Ola mnie wtedy zawsze upew-
niała, że każdy kostium ma swój charak-
ter i jest wyjątkowy, i tak rzeczywiście jest.

Byłaś obecna na planie codziennie?
Tak. Widzę siebie, choć może to trochę 
aroganckie, w roli strażniczki projektu. 
Nie chodzi o sprawdzanie i kontrolę, ale 
raczej o to, że proces produkcji filmu 
jest z założenia bardzo trudny. Hiacynta 
realizowaliśmy nie tylko w wyjątkowo 
trudnych warunkach pogodowych, ale 
i organizacyjnych, bo mieliśmy środek 
pandemii. Do tego niezwykle duża ekipa, 
mnóstwo lokalizacji. W takich warun-
kach twórcy, znajdując się w wirze pracy 
pod ogromną presją, potrafią zapomnieć 
o ogóle i wyznaczonym celu, a skupiać 
na detalu. Ja staram się być na planie 
„bezpiecznikiem”, rozładowywać emo-
cje, sprawiać, by ekipa czuła się zaopie-
kowana. Gdybym siedziała zamknięta 
w biurze i tylko odbierała telefony, nie 
czułabym się komfortowo w swojej 
roli. Ostatecznie to ja odpowiadam za 
film, rozliczam, muszę mieć strategię, 
a w razie potrzeby tłumaczyć inwesto-
rom różne kwestie. Bycie częścią całego 
procesu jest dla mnie bardzo ważne.

To nie jest chyba standardowe podej-
ście do produkcji filmowej, chociaż 
spotykane w Polsce coraz częściej.
Mam bardzo partnerskie podejście do 
wszystkich, niezależnie, czy to insty-
tucja finansująca, reżyser czy akto-
rzy. Wydaje mi się, że nie jest to jesz-
cze wciąż standard, bo raczej siedzimy 
mocno okopani w starych schematach. 
We współpracy z Netflixem wspaniałe 
było to poczucie partnerstwa z global-
nym graczem, od którego ja też mogłam 
się wiele nauczyć. Pracuję w branży już 
16 lat, ale pierwszy raz w życiu dosta-
łam telefon od partnera po obejrzeniu 
rough cutu, z podziękowaniem za świet-
nie wykonaną pracę, a nie z uwagami 
czy komentarzami. Niby drobny gest, 
a jednak pokazuje, że jesteśmy razem 
w tym całym wielkim procesie. Mnie 
zawsze najbardziej zależy, żeby zreali-
zować jak najlepszy film, żeby wszyscy 
byli dumni, że zrobili coś wartościo-
wego, co ma znaczenie. Przy Hiacyn-
cie jestem pod ogromnym wrażeniem 
tego, co udało nam się stworzyć, obraz 
nie wygląda teatralnie, postaci są żywe 
i prawdziwe. Mimo kostiumu, bohate-
rowie wydają się bardzo aktualni, tak 
jak ich problemy czy wyzwania. A to 
zasługa całej ekipy.

Rozmawiała  
Magdalena Maksimiuk

WNIKLIWA DOKUMENTACJA 
– PRAWDA NA EKRANIE

Rozmowa 
z Joanną 
Szymańską, 
producentką filmu 
Hiacynt

Hubert Miłkowski, Marek 
Kalita i Tomasz Ziętek w filmie 
Hiacynt, reż. Piotr Domalewski

Joanna Szymańska
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POLSKIE PREMIERY 

Proces przekładania repor-
tażu na film wydaje się 
trudny, podchwytliwy. Od 
początku mieliście z Kają 

Krawczyk-Wnuk, scenarzystką, kla-
rowny pomysł na ten film?
Dostałem od producentów książkę Ceza-
rego Łazarewicza, przeczytałem i stwier-
dziłem, że skoro są prawa i chęć autora, 
to trzeba z tego robić film. Tylko ktoś to 
musi napisać, bo ja nie piszę scenariuszy. 
Zaproponowałem Kaję, z którą wcze-
śniej się spotkałem przy innym, niezre-
alizowanym ostatecznie, projekcie, który 
miał podobne elementy. Zamknęła się 
na dziewięć miesięcy, nie kontaktowała 
się z nikim. Producenci trochę się tym 
brakiem kontaktu martwili, ja byłem 
spokojny. Wiedziałem, jak Kaja pracuje. 
Kluczowe decyzje podjęliśmy wcześniej: 
wybranie głównego bohatera, ustale-
nie, jaki będzie zakres tego, co w filmie. 
Kiedy Kaja wysłała pierwszy draft, był 
to niewątpliwie najlepszy pierwszy draft, 
jaki kiedykolwiek przeczytałem. 

To w końcu nie ekranizacja, a ada-
ptacja.
Tu dochodzimy do kwestii autorstwa 
danego dzieła. Książka, scenariusz i film 
to są trzy różne rzeczy i każda z nich ma 
swojego autora. Jestem wielkim orędowni-
kiem pracy grupowej, ale wiem, że zawsze 
musi być jeden lider, który podejmuje klu-
czowe decyzje. Nawet jeżeli pomysły, które 
padają, nie są koniecznie jego, to za nie 
odpowiada reżyser. Branie odpowiedzial-
ności to urok i zmora tej pracy. 

Czy od początku wiedziałeś, w któ-
rym momencie kończysz? Że np. 
śmierć Sadowskiej (poetka zmarła 
w 1986 roku, trzy lata po synu) nie 
jest częścią tego filmu? 
Na samym początku ustaliliśmy, że koń-
czymy mniej więcej wraz z końcem 
pierwszego procesu. Wszystko, co jest 
dalej, jest repetycją dramaturgiczną.

Co z kreatywnego, artystycznego 
punktu widzenia było najciekawsze 
w opowiadaniu historii, którą wszy-
scy znają – ale inaczej? Nie mówicie 
o samej śmierci Grzegorza Przemyka, 
tylko o tym, co stało się po. 
Robiłem to już w pewnym stopniu przy 
Ostatniej rodzinie. Wszystkim się wyda-
wało, że coś wiedzą na temat Beksiń-
skich, a jednak film bardzo ich zasko-

Dla mnie ciekawe było w filmie, jak 
działa pamięć, która jest konsekwent-
nie dyskredytowana. I Sadowskiej, 
granej przez Sandrę Korzeniak, i Jur-
kowi (Tomasz Ziętek) non stop wma-
wia się, że sobie wszystko wymyślili, 
że nie mają racji.
To, co mówisz, dowodzi, że Król i Żeby 
nie było śladów są na poziomie tematycz-
nym zbieżne. Król jest przecież opowie-
ścią o tym, że pamięć jest zwodnicza, co 
jest pewnym rewersem Żeby nie było śla-
dów. Te dwa projekty powstawały w tym 
samym czasie. No i okazało się, że wcale 
nie są takie historyczne, jak by się mogło 
wydawać na pierwszy rzut oka. 

Przy castingu znowu współpracowa-
łeś z Piotrem Bartuszkiem. Efekty są 
nieoczywiste i doskonałe.
Piotr Bartuszek został najpierw zaan-
gażowany do pracy przy Żeby nie było 
śladów, a później do Króla. Podob-
nie zresztą było z Jackiem Braciakiem. 
Agnieszkę Grochowską poznałem przy 
serialu Nielegalni, między zdjęciami, 
przy kawie. Powiedziała, że bardzo 
chętnie spotkałaby się w jakimś filmie 
z Braciakiem. Kiedy potem się okazało, 
że mam pewną dowolność w obsadze-
niu rodziców Jurka Popiela, bo jest, 
podobnie jak jego rodzice, w filmie 

50 51

 ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW

postacią fikcyjną, jedynie inspirowaną 
prawdziwymi postaciami, to najpierw 
pomyślałem o Tomku Ziętku i Jacku 
Braciaku, a zaraz później przypomnia-
łem sobie słowa Agnieszki właśnie. Tak 
się ta rodzina mi złożyła.

A skąd się wzięła Sandra Korzeniak, 
fenomenalna jako Barbara Sadowska?
Jak przeczytałem książkę, przez chwilę 
mi się wydawało, że to może być główna 
postać. Ale z czasem okazało się, że jed-
nak nie jest na tyle dynamiczna. Film 
z jej perspektywy byłby hermetyczny. 
Głównym bohaterem jest Jurek Popiel. 
Cała struktura rozłożenia akcentów 
wśród bohaterów ma lekkie zabarwie-
nie altmanowskie. Przeskakujemy mię-
dzy postaciami, żeby pokazać trochę 
szerszy kontekst, bardziej opowiadać 
o systemie, o pewnej zbiorowości, której 
dotykają konsekwencje tego, co zostało 
zapoczątkowane na komisariacie przy 
Jezuickiej. O Sandrze zacząłem myśleć 
jeszcze przed jej niedawnymi sukcesami 
ze spektaklem „Pod presją” Mai Kle-
czewskiej. Na zdjęcia próbne przyszła 
z bardzo małą wtedy córką Gają. Miała 
do przygotowania monolog z wywiadu 
Sadowskiej. Weszła, powiedziała dwa 
zdania i już wiedzieliśmy, że ją obsa-

dzimy. Bardzo lubię aktorów, którzy są 
mądrymi osobowościami, wymagają-
cymi, gdzie trzeba być dobrze przygo-
towanym do współpracy i mieć argu-
menty, natomiast to przynosi piękne 
efekty. Tak było właśnie z Sandrą. To 
się też odnosi do Maćkowiaka, Żuraw-
skiego, Więckiewicza i wielu innych 
aktorów i aktorek w tym filmie.

Zaproponowanie aktorowi, który 
zagrał Wałęsę, żeby zagrał Kisz-
czaka – dosyć kontrowersyjne.
Więckiewicz zwykle gra szeroko, jak 
Jack Nicholson. Ja chciałem go wysta-
wić na próbę zagrania wąsko, prawie że 
na zero. Duża radość, świetne wyzwa-
nie. Żurawskiemu z kolei obiecałem 
absolutne upokorzenie po upiększeniu 
go do roli Szapiry. Mam poczucie, że to 
się udało. Jak dziewczyny z charaktery-
zacji i kostiumów zaczesały mu włosy, 
i założyły te okulary, które sam sobie 
zresztą znalazł, powiedział, że absolut-
nie trzeba w to iść. No i Michał wygląda 
przez to inaczej niż wszędzie, co jest 
radością moją jako reżysera i zapewne 
jego jako aktora. 

Żeby nie było śladów zostało polskim 
kandydatem do Oscara jeszcze przed 

udziałem w Konkursie Głównym 
w Wenecji. Czy świadomość, że być 
może robisz film dla widza z zagra-
nicy jakoś wpływała na twoją optykę?
Nie. Zawsze staram się na podstawie 
materiału i możliwości, które mam 
w danym momencie, zrobić jak naj-
lepszy film. Taki, który mnie samemu 
będzie się podobał. Lubię kino, które 
wychodzi poza różne granice i na wielu 
szczeblach sięga daleko, i to pod wie-
loma względami. To czasem oznacza, że 
może być wyzwaniem dla widza. To, że 
Żeby nie było śladów było w Konkursie 
Głównym w Wenecji było dla mnie i dla 
filmu bardzo dużym wyróżnieniem. 
Szczególnie w tym roku, który podobno 
miał najmocniejszy konkurs od dekad. 
Już teraz mamy wyjątkowo dużo zapro-
szeń na festiwale na całym świecie i to 
dla mnie świadczy o potencjale między-
narodowym tego tytułu. Jeśli zaś cho-
dzi o kampanię oscarową, to wiem na 
pewno, że jest w tym roku wiele świet-
nych filmów, zatem trudno przewidzieć, 
jakie mamy szanse. Dla mnie to kolejna 
ciekawa przygoda związana z tym obra-
zem i szansa na rozwój.

Rozmawiała  
Anna Tatarska

czył. Przy Żeby nie było śladów miałem 
parę takich elementów. Jest w tej historii 
np. aspekt voyeurystyczny: opowiadamy 
z perspektywy świadka, który widział 
najwięcej, ale nie wszystko. Bo nikt nie 
może zobaczyć wszystkiego, tak jak nikt 
nie może poznać całej prawdy. Zaczęło 
mnie to fascynować. To jest kluczowe 
w tej historii, tak, jak jest to kluczowe 
w Powiększeniu Antonioniego albo 
w Rozmowie Coppoli. Nigdy nie dotrzesz 
do końca, do tego, co się kryje w rogu, 
co słychać pod wszystkimi szumami. 
Prawda, to, co się naprawdę wydarzyło, 
w pewnym sensie przestaje mieć zna-
czenie. Zastanawiałem się, co możemy 
pokazać w kluczowej scenie pobicia.

LUBIĘ KINO, 
KTÓRE JEST 
DLA WIDZA 
WYZWANIEM
Rozmowa z Janem P. Matuszyńskim, 
reżyserem filmu Żeby nie było śladów
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Jan P. Matuszyński

Tomasz Ziętek i Mateusz Górski 
w filmie Żeby nie było śladów, 
reż. Jan P. Matuszyński
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Pana trzeci film pełnometra-
żowy, Moje wspaniałe życie, 
to również trzeci napisany 
przez pana scenariusz. Czy 

wyobraża pan sobie reżyserowanie 
tekstu, który nie wyszedł spod pana 
pióra?
Jasne, że tak. Oczywiście wszystkie trzy 
filmy, poczynając od Kampera przez Córkę 
trenera aż po Moje wspaniałe życie, tworzą 
coś w rodzaju tryptyku o rodzinie. To nie-
zwykle osobiste filmy. Ale nie wykluczam, 
że kolejne będą mniej osobiste i w odmien-
nej stylistyce.

Moje wspaniałe życie też jest tak oso-
biste jak dwa poprzednie?
Może nawet najbardziej z tych trzech. 
Na pokazie galowym podczas festiwalu 
w Gdyni powiedziałem, że czuję się wręcz 
nagi. Wszystkie słowa wypowiedziane na 
ekranie są moje, poprzednie scenariusze 
pisałem ze współscenarzystą – Krzyszto-
fem Umińskim. Sama historia utkana jest 
z moich własnych doświadczeń i emo-
cji, oraz doświadczeń i emocji bliskich 
mi osób. No i umiejscowiłem akcję filmu 

Moje poprzednie filmy były rzeczywi-
ście trochę bardziej kameralne, a tu przy 
tak rozpisanych rolach nie mogę mieć tyle 
uważności dla głównej postaci, skoro wielu 
ważnych dla filmu bohaterów znajduje się 
na drugim planie. Również z perspektywy 
widza to trudne zadanie, bo kluczowe jest, 
by nikt nie pogubił się w mnogości wątków, 
skoro to historia z gatunku tych rozpisa-
nych polifonicznie. W Moim wspaniałym 
życiu postaci drugoplanowe to nie „pro-
teza” potrzebna dla świata głównej boha-
terki. Od początku bardzo nam zależało, 
żeby to były pełnowymiarowe, soczyste 
postaci. Zbalansowanie uwagi widza było 
dla nas priorytetem i wydaje mi się, że się 
udało. Szczególnie jestem wdzięczny Aga-
cie Buzek, że wlała w swoją postać tyle god-
ności i otwartości. Joanna jest bohaterką, 
o której początkowo myśleliśmy, że nie 
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będzie lubiana, bo postępuje trochę wbrew 
kodeksowi dobrej matki, żony i córki. Ale 
dzięki jej sile, myśli się o niej nie w katego-
riach wybaczania, ale podziwiania. 

Jak zmieniły się na przestrzeni czasu 
pana relacje z aktorami, których 
angażuje pan do prawie każdego pro-
jektu? Na przykład z Jackiem Bra-

ciakiem, Agatą Buzek czy Piotrem 
Żurawskim?
Mam ogromne szczęście do aktorów, któ-
rzy mają w sobie dużo dzikości i otwar-
tości, poza talentem i warsztatem. Bardzo 
ważna jest też dla mnie osobowość, którą 
przekazują swoim postaciom. To nie jest 
tylko odtwarzanie za pomocą min, gestów 
czy grymasów. W każdym z nich drzemie 
gen wariata i dlatego tak się do nich przy-
wiązuję. 

Czy jest panu trudno pozbywać się 
niektórych scen w montażu? Dla 
autora scenariusza i reżysera to musi 
być bardzo trudne.
Zaskoczę panią. Ja mam pamięć złotej 
rybki. (śmiech) Na planie nie pamiętam 
dialogów, które sam napisałem, a potem 
też często nie pamiętam przy montażu dia-

logów, które nakręciliśmy. Ale dzięki temu, 
jeśli słyszę, że jakaś kwestia źle brzmi, albo 
scena nie pasuje do filmu, to po prostu 
wyrzucam je bez wyrzutów sumienia. Naj-
większy ból mam wtedy, gdy mamy jakąś 
ciekawą sekwencję już gotową, a potem 
ona musi wypaść. Przy Moim wspania-
łym życiu mieliśmy taki przypadek. Cho-
dzi o scenę, w której Joanna kupuje nar-

kotyki. Ten wątek był dobry sam w sobie, 
ale odwracał uwagę od esencji filmu, więc 
musieliśmy z niego zrezygnować. Nie mia-
łem z tym generalnie kłopotu, ale w rolę 
dilerki wcieliła się świetna aktorka i było 
mi po prostu żal usuwać tę scenę. Potem 
przez kilka tygodni nosiłem się z zamiarem 
zadzwonienia do niej i wyjaśnienia całej 
sytuacji.

Wydaje się, że żaden pana film 
nie może powstać bez czułego oka 
kamery prowadzonej przez Weronikę 
Bilską. Jak wam się razem współpra-
cuje?
To są wielomiesięczne przygotowania, 
wielogodzinne spotkania. Razem z Wero-
niką i Natalią Grzegorzek pracujemy nad 
filmem od pierwszej wersji scenariusza aż 
do ostatniej wersji montażowej i bardzo to 

sobie cenię. Nasze rozmowy mają charak-
ter wyjątkowo humanistyczny. Od Natalii 
uczę się empatii, uważności, cierpliwości. 
To wszystko zdecydowanie wykracza poza 
plan filmowy, ale tak właśnie definiujemy 
nasze kino. Wykreowany przez nas świat 
staje się bardziej soczysty, postaci ciekaw-
sze, dokonują nieoczywistych wyborów. 
Staramy się też, by nie były ofiarami, żeby 
inspirowały. W Weronice cenię czułość, 
uważność, poczucie humoru, to bardzo 
dowcipna operatorka. Nadaje postaciom 
rys „werystyczny”, jak go nazywamy, czyli 
swój, od Wery. Wytwarza taką energię 
w swoim pionie, że wszyscy od razu się 
uspokajają i chcą pracować. 

Film powstawał m.in. w pana rodzin-
nej Nysie i spodziewam się, że 
w związku z tym miał pan pewne 
określone oczekiwania względem 
tego, jak powinna wyglądać sceno-
grafia czy dekoracje, które później 
przygotowywała Jagna Dobesz.
Rzeczywiście, zdecydowana większość 
lokalizacji to miejsca, które znałem wcze-
śniej. Jagnę spotkało całe mnóstwo 
wyzwań, choćby dlatego, że dom, w któ-
rym mieszkają główni bohaterowie, był 
pierwotnie całkowicie pusty, tam był tylko 
biały montaż i wszystko musiało powstać 
od zera. Podobnie było z samotnią Joanny, 
czyli mieszkaniem jej rodziców. Jeśli cho-
dzi o szkołę, to musieliśmy od początku 
postawić gabinet dyrektora, który miał być 
elementem pokoju nauczycielskiego.

Czy budynek szkoły w rzeczywistości 
też wygląda tak monumentalnie, czy 
to filmowe złudzenie?
W rzeczywistości budynek szkoły to 
nyski „Rolnik”, jest ze dwa razy więk-
szy! Sąsiaduje zresztą z kościołem. Do tej 
szkoły chodzi blisko 1500 uczniów, któ-
rzy nazywają ją Hogwartem. (śmiech) 

Mówi się, że filmy z udziałem małych 
dzieci i zwierząt są najtrudniejsze 
w realizacji, a w Moim wspaniałym 
życiu jest i jedno, i drugie! 
Niemowlę, które widać i słychać w fil-
mie, to mój syn Leoś. (śmiech) Znam 
go na tyle dobrze, że wiedziałem, czego 
się spodziewać. A filmowa Funia to 
Helenka, suczka Agaty Buzek. Jak ma 
być osobiście, to na sto procent.

Rozmawiała  
Magdalena Maksimiuk

w doskonale mi znanych miejscach – Pru-
dniku i Oleśnicy, ale przede wszystkim 
w rodzinnej Nysie. Dostaliśmy mnóstwo 
wsparcia i świetnej energii od władz Nysy 
i jej mieszkańców, więc czuję się odpo-
wiedzialny za to, żeby ten film był jak naj-
prawdziwszy, żeby wszyscy, którzy w jakiś 
sposób nam pomogli, czuli, że było warto. 
Akcja rozgrywa się przecież na moim 
osiedlu, w szkole, do której chodziłem, 
wiele osób z Nysy było zaangażowanych 
w powstanie Mojego wspaniałego życia. 
Nawet samochód, którym jeździ boha-
ter grany przez Adama Woronowicza, jest 
wyjątkowy – to auto przyjaciela mojego 
taty, Staszka Rogulskiego, który też karmi 
gołębie. (śmiech) Uważam, że najbardziej 
uniwersalny charakter mają najbardziej 
osobiste historie. Im coś jest bardziej oso-
biste, tym bardziej ludzkie się staje. 

W filmie oprócz Agaty Buzek, wcie-
lającej się w główną rolę, występuje 
również liczny (i świetny!) drugi 
plan, co może odciągać uwagę od 
pierwszoplanowej postaci i jej rozte-
rek. Jak sobie z tym poradziliście?

NAJBARDZIEJ UNIWERSALNE 
SĄ HISTORIE OSOBISTE

Rozmowa z Łukaszem 
Grzegorzkiem, reżyserem filmu 
Moje wspaniałe życie
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Adam Woronowicz, Agata Buzek  
i Jacek Braciak w filmie Moje wspaniałe 

życie, reż. Łukasz Grzegorzek

Łukasz Grzegorzek  
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Jak można odpowie-
dzieć „audiowizu-
alnie” na nurtujące 
ludzkość od wieków 

pytanie o życie człowieka 
przed tysiącami lat, jego 
mentalność, wygląd etc.?
Krzysztof Paluszyński: 
Odpowiedź na to pytanie 
nie jest łatwa, ani oczywi-
sta. Przede wszystkim trzeba 
sobie uświadomić, że na 
obszarze ziem dzisiejszej Pol-
ski funkcjonowała dobrze 
zorganizowana społeczność 
pierwszych rolników, na 
wiele setek lat przed znanymi 
nam cywilizacjami. A najlep-
szym na to dowodem są tytu-
łowe rondele, które budowała 
ta społeczność, nazywana 
dzisiaj przez archeologów 
kulturą ceramiki wstęgowej 
kłutej. To dzięki pracy arche-
ologów wiemy, jak funk-
cjonowali ci ludzie, jakich 
narzędzi używali, a przede 
wszystkim, że byli zdolni do 
abstrakcyjnego myślenia. 
Jak pokazać tamten świat? 
To, co można w mojej oce-
nie było zrobić, to we współ-
pracy z archeologami i grupą 
wspaniałych, niezwykle zaan-
gażowanych ludzi – rekon-
struktorów odtwarzających 
epokę neolitu – spróbować 
na potrzeby filmu zbudować 
fragment tej pierwszej monu-
mentalnej budowli na obsza-
rze dzisiejszej Europy sprzed 
7000 lat – rondela. Nikt do 
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NA PLANIE RONDELE – WIELKA ZAGADKA SPRZED 7000 LAT

tej pory tego w filmie nie 
robił. Było jednak warto… 
Efekt ekranowy powinien 
być imponujący. Trzeba 
dodać, że ludzie sprzed 7000 
lat tkali, wyrabiali odzież 
i dbali o swój wygląd. Oczy-
wiście, aby wykreować cho-
ciażby fragmentarycznie tam-
ten świat, który już dawno 
przestał istnieć, trzeba użyć 
narzędzi, takich jak animacja 
3D. Kolejny element przy-
bliżający ówczesne dzieje to 
filmowa prezentacja odnale-
zionych artefaktów z oma-
wianej epoki. I tutaj można 
się mocno zdziwić, bo pro-
szę sobie wyobrazić, że przed 
7000 tysiącami lat na obsza-
rze dzisiejszej Polski wyra-
biano sery, co oczywiście 
zaprezentowaliśmy w fil-
mie. O mentalności tych 
ludzi trudno powiedzieć coś 
z całą pewnością. Pewne jest 
jedno – byli dobrze zorga-
nizowani i zhierarchizo-
wani. Inaczej rondele by nie 
powstały. 

Tworzy pan autorski doku-
ment fabularyzowany, cał-
kowicie eksperymentalny, 
który nie ma odpowied-
nika w polskiej kinemato-
grafii. Jaki główny cel panu 
przyświeca?
W przestrzeni czy świado-
mości społecznej istnieje 
stereotypowe przekonanie, 
że wszystko, co było przed 

Mieszkiem I na dzisiejszej 
polskiej ziemi, to „pustka 
i dzicz”. Otóż nie. Najlepiej 
dowodzą tego mało znane 
i chyba również niedoce-
niane efekty pracy archeolo-
gów. I to ma właśnie pokazać 
ten obraz. Zarówno w kine-
matografii europejskiej, a już 
szczególnie w polskiej, film 
opisujący naszą prehisto-
rię praktycznie nie istnieje. 
A najlepszym dowodem 
na to, że mamy społeczne 
zapotrzebowanie na tego 
typu produkcje jest mój 
poprzedni, głośny już chyba 
fabularyzowany dokument, 
nawiązujący do prehistorii – 
Megality – historia sprzed 
5500 lat. Obraz ten cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem 
i jest szeroko komentowany. 
W filmie o rondelach cofną-
łem się jeszcze bardziej do 
świata, po którym fizycznie 
zostały tylko artefakty wyko-
pane z ziemi. Nic zachowa-
nego na powierzchni. Z pew-
nego punktu widzenia to 
obraz eksperymentalny. Nie-
sie ze sobą wyraźnie zaryso-
waną informację o bezcen-
nych odkryciach dotyczących 
pradawnej kultury w aspek-
cie znalezisk na terenie całej 
Europy i jej wpływie na stop-
niowe formowanie się cywi-
lizacji europejskiej. Po raz 
pierwszy w historii polskiego 
dokumentu film ten powie 
nam, kim byli ludzie, któ-

rzy budowali te gigantyczne 
budowle i jakie więzi spo-
łeczne wytworzyła ta „prymi-
tywna” z dzisiejszego punktu 
widzenia ludność. W obra-
zie wybrzmi też to, że równie 
ważne jak to, co wiemy, jest 
to, czego jeszcze nie udało się 
ustalić z całą pewnością. Dla-
tego to także film o tajem-
nicy sprzed tysiącleci, gdzie 
twarde fakty przeplatają się 
z uprawnionymi hipote-
zami, które łącząc się – dadzą 
nam frapujący obraz dawno 
wymarłej kultury.

Skąd wziął się pomysł, 
a może zamiłowanie do tak 
rzadkiej formy filmowej?
Jeden z zaprzyjaźnionych ze 
mną archeologów powiedział 
mi kiedyś, że więcej wiemy 
o historii Egiptu, aniżeli 
przeszłości ziemi, na której 
żyjemy. Ta wiedza istnieje, ale 
jest hermetyczna, zamknięta 
na uniwersytetach – rzekł-
bym zarezerwowana dla 
historyków i archeologów. 
Poprzez ten, poprzedni, 
a może i kolejny, tym razem 
już fabularny obraz – posta-
ram się to przekonanie zmie-
nić. W ocenie bardzo wielu 
ludzi, w tym pracowników 
naukowych, filmy te wzboga-
cają naszą historię i kulturę, 
ale także i wiedzę o naszym 
pochodzeniu.

Co pana skłoniło do zaan-
gażowania się w ten nieco-
dzienny projekt filmowy?
Michał Pilas: Do wzięcia 
udziału w projekcie namó-
wił mnie pan Krzysztof Palu-
szyński. Miałem już przy-
jemność współpracować 
w jego wcześniejszej produk-
cji opowiadającej o budow-

lach megalitycznych sprzed 
5500 lat. Urzekł mnie temat 
produkcji. Z wykształcenia 
jestem archeologiem zajmu-
jącym się epoką kamienia. 
Dodatkowo brałem udział 
w projektach archeologii 
doświadczalnej. To wszystko 
złożyło się na chęć wystą-
pienia w kolejnej produkcji 
pana Paluszyńskiego. Posia-
dam już też pewne doświad-
czenie w byciu przed kamerą 
i w występach publicznych. 

Chciałby pan być postrze-
gany jak Himilsbach, 
Buczkowski i inni wspa-
niali polscy aktorzy, kiedyś 
też amatorzy?
Myślę, że do takich mistrzów 
jak Himilsbach czy Bucz-
kowski, to mi daleko. Jednak 
trzeba mierzyć wysoko! Słowo 
„amator” jest tu najlepiej wpi-
sujące się w temat. W końcu 
oznacza nie tylko osobę zaj-
mującą się czymś bez facho-
wego wykształcenia, ale rów-
nież miłośnika. Jeżeli ktoś 
czuje się amatorem aktorstwa, 
nie musi to oznaczać, że jego 
warsztat aktorski jest „gorszy” 
od tych, którzy zdobyli taki 
tytuł poprzez edukację akade-
micką. Podsumowując wypo-
wiedź, tak! Chciałbym być jak 
Himilsbach.

Przygotowanie kostiumu 
historycznego bywa trudne 
i wymaga mozolnej pracy. 
Jak sobie pani z tym pora-
dziła?
Alina Magnus-Burkiciak: 
Moje przygotowania kostiu-
mów postaci zaczynają się 
zaraz po pierwszych rozmo-
wach z reżyserem. Zanurzam 
się w tamte czasy, wyobra-
żam sobie te osoby, jakie 
mogłyby wykonywać czyn-
ności, jak mogłoby wyglądać 
ich życie. Opowiadam sobie 

Rozmowa z reżyserem i scenarzystą 
Krzysztofem Paluszyńskim, aktorem-
-amatorem Michałem Pilasem oraz 
kostiumografką Aliną Magnus-Burkiciak

NA PLANIE FILMU RONDELE – 
WIELKA ZAGADKA SPRZED 7000 LAT

ich historię, ich codzienność. 
Kostium musi być ich „drugą 
skórą”.

Wyobrażenie sobie ubio-
rów ludzi sprzed wielu 
tysięcy lat i wykonanie 
ich to majstersztyk w tym 
zawodzie. Czy poczuła się 
pani w tym wyzwaniu speł-
niona?
Każdą tkaninę osobiście 
wybierałam, musiały być 
wszystkie z włókien natu-
ralnych. Przed uszyciem 

kostiumu materiał dekaty-
zowałam, gniotłam, bru-
dziłam i rozrywałam. Z tak 
przygotowanych materia-
łów ręcznie szyłyśmy z asy-
stentkami każda tunikę. 
Jestem dla siebie najsurow-
szym krytykiem i tak długo 
będę poprawiać, aż wszystko 
ożyje. Lubię ten moment. 
Taka to tajemnica.

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer
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Rondele – wielka  
zagadka sprzed 7000 lat,  
reż. Krzysztof Paluszyński

Rondele – wielka  
zagadka sprzed 7000 lat,  
reż. Krzysztof Paluszyński

Rondele – wielka zagadka sprzed 7000 lat to pierwsza w polskiej kine-
matografii próba realizacji fabularyzowanego dokumentu pełnome-

trażowego o życiu naszych praprzodków w centralnej Europie ponad 
7000 lat temu. Temat i forma są eksperymentalne, niecodzienne, oparte 
na znaleziskach archeologicznych, a głownie na wyobrażeniach twórców 
i naukowców. Tej szalenie trudnej, a nawet karkołomnej próby podjął się 
reżyser i scenarzysta filmu Krzysztof Paluszyński z grupą naukowców, 
zapaleńców oraz miłośników prehistorii i archeologii. Zdjęcia realizo-
wane były głównie na terenach wykopalisk archeologicznych, wzboga-
conych scenografią – rekonstrukcją, ale także z wykorzystaniem techniki 
3D i zaplanowanym precyzyjnie kadrowaniem. Producentem filmu jest 
PFS PalFilmStudio Sp. z o.o. Zdjęcia są autorstwa Rafała Jerzaka, kostiumy 
Aliny Magnus-Burkiciak, a muzykę skomponował Marcin Sady. Plan 
zdjęciowy trwał od czerwca do sierpnia 2021. Obraz jest głównie finan-
sowany przez PISF, a produkcję wspomagały: Województwo Kujawsko-
-Pomorskie, Gmina Moryń, Fundacja Badań Archeologicznych im. prof. 
Konrada Jażdżewskiego oraz Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w Łodzi. Premierę filmu zaplanowano w Toruniu na przełomie listopada 
i grudnia 2021. S.N.



FESTIWALE ZA GRANICĄPOLONICA

narodowa nagroda Emmy jest 
przyznawana przez International 
Academy of Television Arts and 
Sciences, jej celem jest nagra-
dzanie najlepszych programów 
telewizyjnych wyprodukowa-
nych i pierwotnie wyemitowa-
nych poza Stanami Zjednoczo-
nymi. Pierwsze statuetki zostały 
przyznane w 1969 roku. Francu-
sko-polski dokument o wybit-
nym filmowcu Stanleyu Kubricku 
został nominowany w katego-
rii Art Programming. Obraz jest 
unikatowym zapisem rozmowy 
z wybitnym reżyserem. Kubrick 
bardzo rzadko udzielał wywia-
dów, nie lubił tłumaczyć swoich 
filmów, nieszczególnie przepadał 
za mediami, stąd poczucie pew-
nej aury tajemniczości unoszącej 
się nad milczącym twórcą. Pol-
skim koproducentem filmu jest 
Telemark.

STOLEN FISH. KIEDY 
ZABRAKNIE RYB 
Z WYRÓŻNIENIEM 
W CHORWACJI

Krótkometrażowy dokument 
Gosi Juszczak został doceniony 
Wyróżnieniem Specjalnym na 
chorwackim, 25. Split Film Festi-
val (15-21 września, online). To 
już kolejny międzynarodowy 
laur dla tej polskiej produkcji.

PIOTR ADAMCZYK 
W OBSADZIE 
AMERYKAŃSKIEGO 
SERIALU

Polski aktor został zaproszony 
do obsady amerykańskiego 
superbohaterskiego serialu dra-
matycznego Hawkeye na pod-
stawie historii postaci o tym 
samym pseudonimie z komiksów 
wydawnictwa Marvel Comics. 
Twórcą serialu jest Jonathan Igla, 
który odpowiada za scenariusz, 
reżyserią zajęli się Bert & Ber-
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Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
kina za granicąPOLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE
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WE HAVE ONE HEART 
Z UZNANIEM 
WIEDEŃSKIEJ 
PUBLICZNOŚCI

Animowany dokument Kata-
rzyny Warzechy otrzymał 
Nagrodę Publiczności festiwalu 
dotdotdot (25 lipca – 24 sierp-
nia), organizowanego od kilku 
lat w stolicy Austrii. To impreza 
w całości poświęcona filmom 
krótkometrażowym. Wyda-
rzenie odbywa się na świeżym 
powietrzu, a w programie znaj-
dują się najciekawsze krótkie 
metraże z całego świata. 

TROCHĘ RAJU 
Z WYRÓŻNIENIEM 
W MACEDONII

Krótkometrażowy dokument 
Andrzeja Cichockiego został 
doceniony Wyróżnieniem Spe-
cjalnym podczas festiwalu 
Makedox (19-26 sierpnia), orga-
nizowanego w Skopje od 11 
lat. Impreza ta należy do naj-
ważniejszych festiwali filmów 
dokumentalnych w Północnej 
Macedonii. W tym roku w festi-
walowym programie można 
było znaleźć trzy polskie doku-
menty, czyli Odmienne stany 
świadomości Piotra Stasika, 
Maski i ludzie Pawła Łoziń-
skiego oraz wspomniany, 
wyróżniony w Konkursie Krót-
kometrażowym, film Andrzeja 
Cichockiego Trochę raju.

JESTEM TUTAJ 
Z LAUREM CILECT 
ORAZ NAGRODĄ 
WE FRANCJI

Animacja Julii Orlik została 
uhonorowana nagrodą 
CILECT, przyznawaną krótko-
metrażowym produkcjom ze 
szkół filmowych. CILCET (The 
International Association of 
Film and Television Schools – 

Centre International de Liaison 
des Ecoles de Cinéma et de 
Télévision) została w tym roku 
wręczona już po raz 16. Statu-
etki są przyznawane w trzech 
kategoriach: dokument, fabuła 
i animacja. W kategorii animo-
wanej doceniono tym razem 
produkcję ze Szkoły Filmowej 
w Łodzi. Etiuda Jestem tutaj 
Julii Orlik zdobyła najwięk-
szą liczbę punktów od mię-
dzynarodowego jury. To nie 
koniec dobrych wieści o tym 
filmie, gdyż polska anima-
cja otrzymała ostatnio rów-
nież I Nagrodę w Konkursie 
Międzynarodowym na Festi-
val International du Court 
Métrage de Lille. Wydarze-
nie w Lille to jedna z trzech 
najważniejszych francuskich 
imprez poświęconych krótkim 
metrażom. Festiwal co roku 
przyciąga około 7 tys. widzów, 
na których czeka różnorodny, 
międzynarodowy program fil-
mowy.

POLSKIE PRODUKCJE
I KOPRODUKCJE
Z SZANSAMI 
NA EUROPEJSKIE 
NAGRODY FILMOWE

Filmy Śniegu już nigdy nie 
będzie Małgorzaty Szumow-
skiej i Michała Englerta, Aida 
Jasmili Žbanić, Niepamięć Chri-
stosa Nikou oraz Wieloryb-
nik Filippa Jurjewa znalazły się 
wśród tytułów kandydujących 
do Europejskich Nagród Filmo-
wych. Wszystkie produkcje są 
współfinansowane przez PISF. 
Europejska Akademia Filmowa 
postanowiła – podobnie jak 
w 2020 roku – ogłosić selekcję 
obrazów fabularnych kandydu-
jących do Europejskich Nagród 
Filmowych w dwóch częściach. 
Do podanych już 40 tytułów, 
we wrześniu, gdy będziemy 

zamykać październikowy 
numer „Magazynu…”, zostaną 
dołączone kolejne. Wszystko 
ze względu na pandemię oraz 
związane z nią ograniczenia, 
a także fakt, że niektóre euro-
pejskie festiwale odbywają się 
później niż zwykle. Nominacje 
do Europejskich Nagród Filmo-
wych zostaną ogłoszone 9 listo-
pada, a galę wręczenia statuetek 
zaplanowano na 11 grudnia 
w Berlinie.

DALEJ JEST DZIEŃ 
WYGRYWA 
WE FRANCJI

Film Damiana Kocura zachwy-
cił jurorów kolejnego festi-
walu. Tym razem krótkometra-
żowa fabuła zdobyła Grand Jury 
Prize na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym (27 sierp-
nia – 5 września) we francuskim 
Nancy. Wydarzenie to odbywa 
się już od 1994 roku, wcześniej 
funkcjonowało pod nazwami 
Aye Aye i MFF w Nancy-Lor- 
raine. Co roku pod koniec 
lata we francuskim mieście do 
kin rusza ponad 10-tysięczna 
widownia. Publiczność ma 
z czego wybierać, program jest 
oryginalny, otwarty na nowości 
z całego świata. 

HARDA WYRÓŻNIONA
W CHORWACJI

Krótkometrażowy dokument 
Marcina Polara już od kilku 
lat podbija kolejne festiwale. 
Tym razem produkcja otrzy-
mała Wyróżnienie Specjalne na 
chorwackim Mosor Film Festi-
val (9-12 września). Impreza ta 
powstała w 2014 roku i poświę-
cona jest kinu oraz literaturze 
promującym piękno i niezwy-
kłość górskiej przyrody, kultury, 
wspinaczek i sportów ekstre-
malnych. 

SZKLANE NEGATYWY 
NAJLEPSZE 
W BUŁGARII

Dokument Jana Borowca został 
doceniony podczas bułgarskiego 
festiwalu Master of Art (25 sierp-
nia – 12 września). To wyda-
rzenie, odbywające się w trzech 
bułgarskich miastach (Sofia, Pło-
wdiw i Warna), jest absolutnie 
unikatowe w tej części Europy. 
Festiwal w całości poświęcony 
jest dokumentom o sztuce. Pro-
dukcje te prezentują zagadnienie 
sztuki współczesnej, jak i dzieła 
sprzed wieków. Nie brakuje też 
filmów o artystach, historii kina 
czy dzieł celebrujących różno-
rodność artystycznego świata. 
Dokument Jana Borowca został 
uznany najlepszym krótkome-
trażowym filmem festiwalu. 
Tytułowe Szklane negatywy 
zostały odnalezione na strychu 
lubelskiej kamienicy. Portre-
tują miejscową przedwojenną 
żydowską społeczność, co staje 
się początkiem fascynującej 
podróży w czasie i przestrzeni. 
Próba rozwikłania tajemnicy ich 
autorstwa prowadzi do zaska-
kujących odkryć. Na przywró-
conych do życia fotografiach 
pojawia się kruchy jak szklana 
tafla świat, który niedługo póź-
niej miał zniknąć. Dzięki zdję-
ciom, wspomnieniom świadków 
i sugestywnej muzyce zespołu 
Kroke widzowie mogą choć na 
moment go zobaczyć.

POLSKA 
KOPRODUKCJA 
Z NOMINACJĄ 
DO EMMY

Ogłoszono listę produkcji nomi-
nowanych do międzynarodo-
wych nagród Emmy. Wśród 
wybranych tytułów pojawił się 
francusko-polski dokument 
Kubrick o Kubricku w reżyserii 
Gregory’ego Monro. Między-

tie oraz Rhys Thomas. Produk-
cja jest częścią franczyzy Marvel 
Cinematic Universe i należy do 
IV Fazy tego uniwersum. Głów-
nym bohaterem serialu jest grany 
przez Jeremy’ego Rennera super-
bohater znany jako Sokole Oko. 
To jeden z głównych członków 
ekipy Avengersów, który nigdy 
nie doczekał się filmu o swoich 
przygodach. Teraz będzie grał 
pierwsze skrzypce, ale głównie 
po to, by wprowadzić do uniwer-
sum Marvela nową Hawkeye, 
czyli graną przez Hailee Steinfeld 
Kate Bishop. Wśród kinoma-
nów trwają spekulacje na temat 
tego, kto stanie się głównym 
przeciwnikiem superbohatera. 
Czy będzie to grupa przestępcza 
zwana jako „Mafia w dresach”? 
To właśnie w rolę jednego z jej 
członków wciela się Piotr Adam-
czyk. Znakiem rozpoznawczym 
bandy jest wschodnioeuropej-
ski akcent. Premiera pierwszego 
odcinka serialu została zaplano-
wana na 24 listopada 2021.

1970 Z GRAND PRIX
 W GRUZJI

Kolejną zwycięską statu-
etkę zdobył dla swojego filmu 
Tomasz Wolski. Tym razem jego 
dokument został uhonorowany 
podczas gruzińskiego Batumi 
International Art-House Film 
Festival. To jedno z najważ-
niejszych wydarzeń kultural-
nych w Gruzji, w programie co 
roku znajdziemy dzieła głośne, 
popularne, ale również te mniej 
znane, zupełnie niezależne. Od 
kilku lat ogromną popularno-
ścią cieszą się polskie produk-
cje. Niemalże rokrocznie nasi 
twórcy przywożą stamtąd jakieś 
nagrody. Nie inaczej było pod-
czas 16. edycji festiwalu. Tym 
razem do rąk polskiego reżysera 
powędrowało Grand Prix dla 
najlepszego dokumentu pełno-

metrażowego. To już kolejna 
międzynarodowa nagroda dla 
1970 Tomasza Wolskiego.

DWA GRAND PRIX 
DLA ŚCIANY CIENI

Dokument Elizy Kubarskiej 
podtrzymuje fenomenalną 
passę festiwalową. Ściana cieni 
została tym razem doceniona 
przez jurorów aż dwóch festi-
wali. Pierwsze Grand Prix obraz 
otrzymał na rumuńskim Alpin 
Film Festival, a drugie na mace-
dońskim ECHO Mountain Film 
Festival. Alpin Film Festival to 
odbywające się w kilku rumuń-
skich miejscowościach wyda-
rzenie kulturalne łączące ze 
sobą kinematografię, literaturę 
i fotografię o tematyce górskiej. 
Natomiast ECHO Mountain 
Film Festival to odbywające się 
w stolicy Macedonii wydarzenie 
filmowe i fotograficzne, którego 
tematyka jest skoncentrowana 
na górach, wspinaczce i tamtej-
szym środowisku. 

XABO: KSIĄDZ 
BONIECKI Z GRAND 
PRIX W ROSJI

Dokument Aleksandry Poto-
czak został zwycięzcą zakończo-
nego 23 września 21. Między-
narodowego Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych Flahertiana 
w rosyjskim mieście Perm. 
Nazwa festiwalu nawiązuje do 
nazwiska jednego ze światowych 
prekursorów dokumentalizmu, 
Roberta Flaherty’ego – reżysera 
słynnego filmu Nanuk z Północy 
(1922). Z tego powodu nagrody 
przyznawane na festiwalu nazy-
wane są Nanook Award, a ich 
laureatami w poprzednich latach 
wielokrotnie byli Polacy. W tym 
roku do programu zaproszono 
wyprodukowany przez Funda-
cję Tygodnika Powszechnego 

dokument Aleksandry Potoczek. 
Film podbił serca festiwalowego 
jury i zdobył Grand Prix. xABo: 
Ksiądz Boniecki jest dokumen-
talną opowieścią o ks. Adamie 
Bonieckim – jednej z najbardziej 
kontrowersyjnych i niepokor-
nych postaci Kościoła katolic-
kiego w Polsce, intelektualiście, 
diagnoście rzeczywistości. To 
obraz realizowany w nieustannej 
podróży, podczas której ksiądz 
podsumowuje i rozważa doko-
nane wybory, podjęte decyzje 
i obrane powołanie. W filmie 
przenikają się dwa kontrastujące 
ze sobą światy: publiczny, w któ-
rym ks. Adam jest znaną posta-
cią medialną i prywatny: ciszy 
samotności, tajemnicy, relacji 
człowiek – Bóg.

POLSKIE ANIMACJE 
Z SUKCESEM 
W CZECHACH

Film Yelyzavety Pysmak Ja 
i moja gruba dupa został uznany 
najlepszą międzynarodową 
animacją, a czesko-francusko-
-słowacko-polska koproduk-
cja Nawet myszy idą do nieba 
w reżyserii Jana Bubenička 
i Denisa Grimmova otrzymała 
Wyróżnienie Specjalne podczas 
tegorocznej, 61. edycji Zlín Film 
Festival (9-15 września). Festiwal 
w Zlinie powstał w 1961 roku, 
jeszcze w Czechosłowacji, i przez 
lata funkcjonował jako Między-
narodowy Festiwal Filmowy dla 
Dzieci i Młodzieży. W niezwy-
kle bogatym programie młodsi 
i starsi mają okazję obejrzeć ani-
macje, dokumenty, fabuły. Waż-
nym punktem jest też spotkanie 
kina z literaturą, czyli pokazy 
filmowych adaptacji komiksów, 
lektur szkolnych oraz klasyki.

Oprac. Julia  
Michałowska
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Kiedy całkiem niedawno rela-
cjonowałem tegoroczną edycję 
canneńskiego festiwalu, wspo-
minałem, że to impreza, do któ-

rej – poza małymi wyjątkami – jako polskie 
kino nie mamy w ostatnim czasie szczę-
ścia. W przeciwieństwie do Berlina czy 

SUKCES (NIE)PEŁNY 
Obecność polskiego reprezentanta w głów-
nej festiwalowej kompetycji drugi rok 
z rzędu uznać należy za spory sukces. Po 
Śniegu już nigdy nie będzie (2020), mają-
cych wyrobioną markę na filmowych salo-
nach Małgorzaty Szumowskiej i Michała 
Englerta, do rywalizacji o Złotego Lwa 
zaproszono tym razem reżysera na dorobku, 
jakim jest Jan P. Matuszyński. Oparty na 
wybitnym reportażu autorstwa Cezarego 
Łazarewicza obraz Żeby nie było śladów to 
raptem druga pełnometrażowa fabuła uta-
lentowanego młodego filmowca. Sam fakt 
stanięcia w szranki z takimi tuzami świa-
towego kina, jak Pedro Almodóvar, Jane 
Campion, Paul Schrader czy Paolo Sor-
rentino z pewnością był dla niego sporym 
przeżyciem. Tym bardziej, że film Matu-
szyńskiego został ciepło w Wenecji przyjęty. 

WENECJA

Wenecji, gdzie drzwi do głównych kon-
kursów, a zatem do rywalizacji odpowied-
nio o Złotego Niedźwiedzia i Lwa, wydają 
się otwarte znacznie szerzej. Zakończona 
niedawno 74. edycja Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego w Wenecji to kolejne 
potwierdzenie tej tezy.
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Uroczysty pokaz zakończyła długa owacja 
na stojąco, a i oceny międzynarodowej prasy 
były w dużej mierze przychylne. Co prawda 
polski kandydat do Oscara w prowadzo-
nym w codziennej festiwalowej gazecie ran-
kingu dziennikarzy lokował się mniej więcej 
w środku stawki, ale świadczyło to raczej 
o dużej konkurencji i wysokim poziomie 
konkursu niż ewentualnej słabości. Zawsze, 
kiedy opowiada się historię opartą na fak-
tach, która w dodatku miała tyle ważnych 
społeczno-politycznych kontekstów jak 
zabójstwo Grzegorza Przemyka, rodzi się 
pytanie, czy zostanie ona zrozumiana także 
poza granicami Polski. Miałem okazję roz-
mawiać z kilkoma dziennikarzami z róż-
nych krajów, od Słowenii przez Holandię 
po Wielką Brytanię, zadając im właśnie to 
pytanie, i za każdym razem uzyskiwałem 
odpowiedź twierdzącą. O czym świadczy 
też nagroda dla Matuszyńskiego. Bo choć 
jury pod przewodnictwem reżysera Para-
site (2019) Joon-ho Bonga w swoim wer-
dykcie go pominęło, nie wyjechał z Wenecji 
z pustymi rękami. Doceniony został przez 
niezależnych krytyków, którzy przyznali 
mu swój laur – Bisato d’Oro.

Analogiczna nagroda – za zdjęcia (dla 
Alfonso Herrery Salcedo) – trafiła do 
meksykańsko-polskiej koprodukcji Słab-
sze ogniwo w reżyserii Joaquina del Paso. 
Jedną z głównych ról w produkcji absol-
wenta łódzkiej Szkoły Filmowej zagrał Jacek 
Poniedziałek. Mocna opowieść o uczniach 
prestiżowej meksykańskiej szkoły dla chłop-
ców pokazana została w drugim z wenec-
kich konkursów – Orizzonti (Horyzonty). 
Można w nim było znaleźć jeszcze jeden 
wyraźny polski ślad, a mianowicie nowy 
film Olega Sencowa Nosorożec, będący ukra-
ińsko-polsko-niemiecką koprodukcją. Prace 
nad scenariuszem opowieści o szybko awan-
sującym w przestępczej hierarchii mło-
dym mężczyźnie – co ciekawe – ukraiński 
reżyser rozpoczął jeszcze przed tym, jak 
w 2014 roku został aresztowany i skazany 
na 20 lat łagru. Nosorożec to jego druga, 
po realizowanych z więzienia Numerach 
(2020), współpraca z producentem Dariu-
szem Jabłońskim, ale też z polskimi ope-
ratorami i montażystami. Wcześniej byli 
to Adam Sikora i Jarosław Kamiński, tym 
razem Bogumił Godfrejów oraz Karolina 
Maciejewska. Cieszący się dużą renomą 
na międzynarodowym rynku filmowym 
nasi autorzy zdjęć reprezentowani byli też 
w Wenecji za sprawą Michała Sterzyńskiego. 
Współpracował on z reżyserem Alessandro 
Gassmanem przy pokazywanej w ramach 

Special Events włosko-polskiej koprodukcji 
Wielka cisza. Ostatnim rodzimym akcen-
tem podczas tegorocznej edycji weneckiego 
festiwalu była interesująca, eksperymen-
talna, polsko-francuska Anatomia w reży-
serii Oli Jankowskiej. Odważna formalna 
próba podejmująca problem pamięci, toż-
samości, pokazana została w sekcji Gior-
nate degli Autori. 

JAK DAWID Z GOLIATEM
Wspomniany wysoki poziom Konkursu 
Głównego spowodował, że wyjątkowo 
trudno było w tym roku wskazać fawo-

ryta do Złotego Lwa. Zdania były podzie-
lone, co zresztą odzwierciedlały dzien-
nikarskie rankingi. Obracano się jednak 
przede wszystkim wokół uznanych już 
nazwisk i głośnych, wyczekiwanych tytu-
łów. Z jednej strony wskazywano produk-
cje Netflixa: The Power of the Dog nowo-
zelandzkiej reżyserki Jane Campion oraz 
The Hand of God Włocha Paolo Sorrentino. 
Nie bez szans na końcowy triumf pozosta-
wał także Pedro Almodóvar z otwierają-
cymi festiwal Matkami równoległymi oraz 
opowieść o księżnej Dianie, czyli Spencer, 
specjalisty od filmowych biografii Pablo 
Larraína. W zasadzie twórcy jedynie tego 
ostatniego tytułu, kompletnie pominiętego 
przez jurorów, mogli czuć się rozczaro-
wani, bo każdy z wyżej wymienionych 
którąś z weneckich nagród został uhonoro-
wany. Sorrentino odebrał Wielką Nagrodę 
Jury, a grający w jego filmie Filippo Scotti 

Nagrodę Marcello Mastroianniego (dla 
najlepszego młodego aktora), Campion 
uznano za najlepszą reżyserkę, a wcielającą 
się w główną rolę u Almodóvara Penélope 
Cruz – za najlepszą aktorkę. 

Zdziwieniem pomieszanym z lekkim 
niedowierzaniem w festiwalowym biurze 
prasowym przyjęto finałową, ponoć jed-
nogłośną, decyzję jurorów, na mocy której 
Złotego Lwa odebrała francuska reżyserka 
Audrey Diwan. Zdarzenie, będące jej ledwie 
drugą pełnometrażową fabułą, to kameralna 
opowieść o nielegalnej aborcji w realiach 
Francji lat 60. ubiegłego stulecia. Film, który 

pod względem skali nie mógł równać się 
z pełnymi aktorskich gwiazd wymienio-
nymi konkurentami, to kolejny mocny głos 
odnoszący się do sytuacji kobiet na świe-
cie. Bo choć jego akcja rozgrywa się ponad 
pół wieku temu, trudno nie odnieść Zda-
rzenia do dzisiejszych niespokojnych cza-
sów, o czym zresztą przekonywała wyraźnie 
wzruszona reżyserka ze sceny, odbierając 
najcenniejszy wenecki laur. To drugi z rzędu 
Złoty Lew dla kobiety, po ubiegłorocznym 
triumfie Nomadland Chloé Zhao, która 
w tym roku zasiadała w jury. Jeśli dodać do 
tego Srebrnego Lwa za najlepszy scenariusz 
(do filmu The Lost Daughter) dla debiutu-
jącej za kamerą cenionej aktorki Maggie 
Gyllenhaal, nie ma wątpliwości, że głos 
kobiet w tym roku w Wenecji wybrzmiał 
wyjątkowo wyraźnie.

Kuba Armata

W WENECJI GÓRĄ LWICE

W tym roku na weneckiej wyspie 
Lido nie zabrakło polskich twórców 
zaproszonych do udziału w programie 
74. edycji Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego – uważanego za najstarszą 
imprezę filmową na świecie.

Mateusz Górski,  
Jan P. Matuszyński  
i Tomasz Ziętek

Audrey Diwan

Fo
t. 

G.
 Z

uc
ch

ia
tti

/A
SA

C/
La

 B
ie

nn
al

e 
di

 V
en

ez
ia

Fo
t. 

An
dr

ea
 A

ve
zz

/A
SA

C/
La

 B
ie

nn
al

e 
di

 V
en

ez
ia

MAGAZYN FILMOWY  nr 122/październik 2021 MAGAZYN FILMOWY  nr 122/październik 2021



60

FESTIWALE ZA GRANICĄ

W  tym roku na festiwalu 
w Toronto nie obyło się bez 
kilku znaczących polskich 
akcentów. Najważniejszym 

był udział w sekcji Platform fabularnego peł-
nometrażowego debiutu Agnieszki Wosz-
czyńskiej (znanej z krótkiej, wielokrotnie 
nagradzanej fabuły Fragmenty) – Cicha zie-
mia z Agnieszką Żulewską i Dobromirem 
Dymeckim oraz z udziałem Jean-Marca Barra 

Poza Cichą ziemią można było również 
oglądać – w ramach sekcji Special Presenta-
tions – film Nathalie Biancheri z George’em 
MacKay i Lily-Rose Depp zatytułowany 
Wolf. Zdjęcia do tego tytułu zrealizował pol-
ski operator Michał Dymek (Słodki koniec 
dnia), reżyserią dźwięku zajął się Michał 
Fojcik (Prime Time), a oryginalną ścieżkę 
dźwiękową przygotował Stefan Wesołow-
ski (Ucieczka na srebrny glob). Również 
i ten film został wyprodukowany przez 
polską firmę Lava Films. To niebywale ory-
ginalna historia cierpiącego na dysforię 
gatunkową Jacoba (MacKay), który wierzy, 
że jest wilkiem uwięzionym w ciele męż-
czyzny. Zostaje wysłany do kliniki zajmu-
jącej się tego rodzaju zaburzeniami, jednak 
praktyki odbywające się w ośrodku znacz-
nie odbiegają od zasad klasycznej terapii.

W programach pozostałych sekcji znala-
zły się również m.in. filmy z udziałem Agaty 
Buzek i Jacka Poniedziałka. Aktorka wystą-
piła we francuskim After Blue (Dirty Para-
dise) Bertranda Mandico, pokazywanym 
w ramach sekcji nocnego kina Midnight 
Madness, który to obraz określono mianem 
„erotycznego westernu sci-fi”. Aktor nato-
miast zagrał w prezentowanym wcześniej 
na festiwalu w Wenecji filmie A Hole in the 
Fence meksykańskiego reżysera Joaquína 
del Paso, współprodukowanym przez war-
szawską firmę Amondo Films.

W programie tegorocznego TIFF pojawiły 
się także dwa tytuły, w których szerokim 
echem odbija się historia Polski, choć bez 
kreatywnego udziału polskich filmowców. 
Fabularny The Survivor Barry’ego Levinsona 
z Benem Fosterem w roli głównej opowiada 
historię boksera Harry’ego Hafta, polskiego 
Żyda, który został wysłany do Auschwitz. 
Miał tam walczyć w ringu ze współwięź-
niami, ku uciesze obserwujących walki straż-
ników (w Polsce w zeszłym roku powstał 
film Mistrz w reżyserii Macieja Barczew-
skiego, inspirowany historią innego pię-
ściarza walczącego w Auschwitz – Tadeusza 
„Teddy’ego” Pietrzykowskiego – przyp. red.). 
Drugi film to z kolei dokument Three Minu-
tes – A Lenghtening Bianki Stigter, wyprodu-
kowany przez Steve’a McQueena i z narra-
cją Heleny Bonham-Carter. Ta opowieść to 
jednocześnie wspomnienie ofiar Holocau-
stu, przedstawione w formie pokolorowa-
nych i odrestaurowanych materiałów archi-
walnych – w głównej mierze amatorskich 
filmów Glenna Kurtza odnalezionych po 
latach w domu jego rodziców na Florydzie.

Magdalena Maksimiuk

TORONTO

i Almy Jodorowsky. To historia pary trzydzie-
stolatków spędzających wakacje na włoskiej 
wyspie. Wypadek z udziałem robotnika sezo-
nowego wstrząśnie bohaterami i sprawi, że 
zaczną rewidować podstawy swojego związku 
i uczucia, które do siebie żywią. Film został 
wyprodukowany przez firmę Lava Films we 
współpracy m.in. z włoskimi koproducentami, 
a to niejedyna polska koprodukcja pokazy-
wana podczas tegorocznego TIFF. 
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TIFF 2021 – 
POLSKIE AKCENTY
Po rocznej przerwie, podczas której 
Toronto International Film Festival 
odbywał się online, TIFF wrócił 
hybrydowo, prezentując filmy w salach 
kinowych, a dla widzów spoza Kanady 
i Stanów Zjednoczonych również na 
specjalnej platformie internetowej. 
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Dobromir Dymecki  
i Agnieszka Żulewska  
w filmie Cicha ziemia,  

reż. Agnieszka Woszczyńska
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CARTOON FORUMRYNEK FILMOWY

Po ubiegłorocznej prze-
rwie, kiedy Cartoon 
Forum – jak tyle podob-
nych wydarzeń – miało 

tylko wersję internetową, można 
było odnieść wrażenie, że branża 
(nad Garonnę dotarło ostatecz-
nie trzy czwarte anonsowanych 
wcześniej uczestników, łącznie 
blisko 1100 osób z ponad 40 kra-
jów) skupiona wokół realizacji, 
produkcji i emisji treści animo-
wanych, zaskakująco pozytywnie 
wykorzystała okres przymuso-
wej izolacji. 

Tyle dobrych i różnorodnych 
pomysłów, tyle nowych firm 
i twarzy, tyle talentów i sygna-

łów, że nowa generacja twór-
ców, producentów i nadawców 
idzie szeroką ławą, sięgając do 
dorobku klasyków gatunku, ale 
też kreując własny świat. Jego 
cztery strony to: coraz liczniej-
sze adaptacje literackie i komik-
sowe, kobiety za kamerą i jako 
bohaterki opowieści (na jednym 
z paneli dyskusyjnych towa-
rzyszących targom zwrócono 
uwagę, posiłkując się licznymi 
przykładami, że dziewczyny są 
teraz na ekranie kreowane na 
zdecydowane i silne osobowo-
ści), dorośli jako coraz liczniejsi 
adresaci animowanych propo-
zycji oraz pokolenie nowych, 

młodych wiekiem i talentem 
graczy na rynku.

Wśród tych ostatnich wymie-
niano m.in. krakowskie studio 
animacji Pigeon (wspomniane 
także w komunikacie końco-
wym obok debiutantów z Fran-
cji, Danii i Niemiec), którego 
projekt dostał wiele pochleb-
nych opinii i wzbudził spore 
zainteresowanie. Mówił o tym 
szef studia, Mateusz Kowalczyk: 
„Serial Miasteczko Mamoko jest 
przez nas rozwijany od kilku lat 
(…), a przed Cartoon Forum 
był wybrany przez »Anima-
tion Magazine« (najważniej-
sze pismo naszej branży) jako 

jeden z dziewięciu najciekaw-
szych. Myślę, że to też pomogło 
zwrócić na nas uwagę podczas 
eventu. Oprócz pozytywnego 
feedbacku – z konkretów dosta-
liśmy propozycję koprodukcji 
ze studiem z Francji, mieliśmy 
sensowne rozmowy z dwoma 
cenionymi dystrybutorami fran-
cuskimi. Pojawiło sie też zain-
teresowanie dystrybucyjne ze 
strony włoskich i skandynaw-
skich telewizji”. 

Tak to ma działać i działa, bo 
przypomnieć trzeba, że Cartoon 
Forum to trzy dni sesji pitchin-
gowych (dozwolone są wszyst-
kie formy prezentacji, także te 
angażujące publiczność), któ-
rych rezultatem mają być realne 
kontakty finansowe, produk-
cyjne, dystrybucyjne i marke-
tingowe. Prezentowane podczas 
półgodzinnych lub kwadran-
sowych bloków seriale i filmy, 
w zależności od tego, na jakim są 
aktualnie etapie realizacji, mogą 
liczyć na wsparcie. Realne i kon-
kretne, bo na widowni siedzą 
decydenci i dysponenci, rów-
nież spoza Unii Europejskiej, 
bo m.in. z USA, Kanady, Korei 
i Australii.

Także dwa pozostałe pol-
skie projekty (Icky i Poo, prod. 
Animoon oraz Robot i Mar-
sjanie, prod. Badi Badi) wyje-
chały z Tuluzy z pozytywnymi 
nadziejami, wszyscy zaś uczest-
nicy i obserwatorzy z przeko-
naniem, że animacja dla dzieci 
i dorosłych (jej produkcja to już 
blisko 20 proc. całej europej-
skiej oferty), od lat wspoma-
gana z oczywistych względów 
przez stacje i kanały telewi-
zyjne, zajmuje w repertuarach 
kinowych wcale nie marginalne 
miejsce, a w platformach stre-
amingowych zyskała wielkiego 
sojusznika i partnera.

Janusz Kołodziej

TO IDZIE MŁODZIEŻ!
84 projekty z 21 krajów europejskich, 
o łącznym budżecie ponad 320 mln euro 
i przewidywanym czasie 460 godzin 
projekcji, zaprezentowano podczas 32. edycji 
największych europejskich tragów animacji, 
które odbyły się we francuskiej Tuluzie.

Prezentacja serialu Miasteczko Mamoko
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MAGDALENA BIESZCZAK
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RYNEK FILMOWY

Animacja lalkowa 
to twoja życiowa 
pasja czy wybór, 
do którego doj-

rzewałaś latami?
Nie zastanawiałam się nad tym 
wcześniej, ale gdy w zeszłym 
roku przeprowadziłam się 
do USA, zaczęłam wracać 
myślami do początków mojej 
fascynacji animacją lalkową. 
Na pewno nie był to świadomy 
wybór, jednak z perspektywy 
czasu wydaje mi się, że w jakiś 
sposób dążyłam do tego, żeby 
związać się z tą branżą. Świet-
nie pamiętam ogromne wra-
żenie, jakie zrobiło na mnie, 
gdy byłam dzieckiem, Mia-
steczko Halloween Tima Bur-
tona. I wgląd w materiały 
zakulisowe: jak oni to wszystko 
wymyślili, przygotowali, nakrę-
cili. Nie poszłam wtedy w tym 
kierunku, skupiłam się na 
innych rzeczach, rozpoczę-
łam studia biotechnologiczne 
we Wrocławiu. Czas zleciał, aż 
nagle, po latach, dostałam dość 
przypadkowo okazję pracy 
przy lalkach do Frankenweenie 
Burtona, mojego idola z cza-
sów oczarowania Miastecz-
kiem... To było jak objawienie, 
właśnie tego szukałam w życiu, 
a że to środowisko pełne jest 
wspaniałych ludzi, po kilku 
dniach wsiąknęłam na całego.

To niesamowite, jak szybko 
odnalazłaś się w branży. 
Tuż po Frankenweenie tra-
fiłaś na plan Grand Buda-
pest Hotel, gdzie byłaś 
wciąż jedną z konstrukto-
rek, a przy kolejnym pro-
jekcie Wesa Andersona, 
Wyspie psów, miałaś już 
pod sobą cały dział!
Muszę szczerze przyznać, że 
też czasem trudno mi w to 
uwierzyć, szczególnie że pra-
cuję teraz nad Pinokiem Guil-
lermo del Toro i jest to praca 
marzeń! Masz oczywiście rację, 
że Wyspa psów była przeło-
mowa, bo dział CTS, czyli 
Cast, Trim and Seam, odpo-
wiada za fizyczną konstruk-
cję wszystkich występują-
cych w filmie lalek, a tych było 
w sumie tysiąc: pięćset postaci 
ludzkich i pięćset psich oraz 
dziesiątki tysięcy elementów 
konstrukcyjnych, które trzeba 
było wykonać na potrzeby 
pracy na planie. Ale wyzwa-
niem był już Grand Budapest 
Hotel, gdzie robiłam najmniej-
sze lalki, jakie widziałam w fil-
mie – miały około dwóch 
centymetrów i musiały przed-
stawiać rzeczywistych aktorów 
biorących udział w pościgu 
na nartach. Po takim „chrzcie 
bojowym” nie było dla mnie 
rzeczy niemożliwych! (śmiech)

Parę tysięcy ręcznie wyko-
nanych lalek, każda skła-
dająca się z wielu osobnych 
elementów? 
To fascynująca praca! Dosta-
liśmy od Wesa Andersona 
album ze zdjęciami psów, które 
podobały mu się i wizualnie, 
i z charakteru, i zaczęliśmy 
pracować nad projektami i ich 
„osobowościami”. Mieliśmy 
wydzielone specjalne miej-
sce w warsztacie produkcyj-
nym w Londynie, rzeźbiliśmy, 
zmienialiśmy, eksperymento-
waliśmy, a następnie wysyłali-
śmy Wesowi zdjęcia, on odpi-
sywał, reagował, zatwierdzał. 
Doszliśmy tak do głównych 
filmowych postaci, a w tym 
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samym czasie ukształtował 
się finalny scenariusz i prace 
weszły na wyższy poziom. 
Robienie odlewów, makiet, 
malowanie, dopasowywanie. 
Cały czasochłonny i precy-
zyjny proces. Lalki dzieli się 
na części, osobno ręce, nogi, 
głowy, tułowia. Potem robi się 
armaturę, wedle tego, do czego 
dana postać będzie wykorzy-
stywana. Następnie kostium, 
włosy, rekwizyty, i tak dalej. 
Przy jednej lalce jest mnó-
stwo zachodu, tworzy się taką 
od zera przez około dwa-trzy 
miesiące, ale jeśli ma się zgraną 
ekipę i każdy dzieli swój czas 
na wiele rzeczy, praca fajnie 
płynie i bardzo szybko widać 
efekty.

Lalka jednak lalce nie-
równa. Któraś dała wam 
wyjątkowo w kość?
Och, wiele było takich. Wes 
zdecydował się na tzw. replace-
ment faces, żadnego mechani-
zmu poruszającego twarzami, 
lecz każda głoska, uśmiech czy 
inne ułożenie brwi to osobna, 
ręcznie rzeźbiona i odle-
wana twarz. Na pewno dużo 
zachodu było przy Tracy, która 
miała setki twarzy do zrobie-
nia, a że na każdej z nich trzeba 
było malować ponad setkę 
piegów, to sam sobie policz. 
(śmiech) Chociaż ogólnie naj-
więcej pracy było oczywiście 
z psami, bo futro, inny rodzaj 
ruchu, kwestia mówienia, 
materiały. I tak dalej.

Podobno jedną z refe-
rencji wizualnych Rexa, 
głównego psiego bohatera 
Wyspy…, był twój pies. To 
prawda?
Tak, moja kochana Hazel! 
(śmiech) To był niesamowity 
zbieg okoliczności, zaadopto-
wałam ją tuż przed rozpoczę-
ciem prac, a szef londyńskiego 
warsztatu był miłośnikiem 
psów i pozwalał mi ją przy-
prowadzać do pracy. Gdy 
otworzyłam album ze zdję-
ciami od Wesa, okazało się, że 

jego Rex wygląda identycznie 
jak Hazel, więc ona stała się 
modelką dla wszystkich pra-
cujących nad projektem tej 
postaci. Przychodziły dziew-
czyny z innych działów, przy-
mierzały do niej kolor, futra, 
itd. Hazel bardzo się to zainte-
resowanie podobało, stała się 
zresztą później małą gwiazdą, 
bo po premierze Wyspy psów 
ludzie z jakiegoś powodu ją 
rozpoznawali, podchodzili do 
nas na ulicy, robili sobie zdję-
cia. To niesamowite, jak szcze-
gółowo widzowie potrafią 
oglądać filmy.

Ale też nieszczególnie wie-
dzą, na czym polega two-
rzenie lalek. Powszechnie 
uważa się, że to żmudna, 
techniczna robota, która 
polega na odtwarzaniu 
tego, co wymyślili „arty-
ści”.
Co oczywiście nie jest 
prawdą, bo praca z lalkami 
wymaga oka, ręki i wyobraźni 
artystycznej, a także cier-
pliwości, szczegółowości 
i ogromnej wiedzy w zakresie 
materiałów, których jest na 
rynku od groma. Nie istnieją 
usystematyzowane reguły, 
czego najlepiej używać do 
budowania takich czy innych 
lalek, a to oznacza, że trzeba 

uczyć się metodą prób i błę-
dów. Jasne, są pewne kanony, 
że używamy miękkiego sili-
konu do ruchów, ale ogólnie 
rzecz biorąc, można – a wręcz 
należy – eksperymentować. 
Nie mogę mówić o Pinokiu, 
ale wiedz, że ostro ekspery-
mentujemy na planie! W tym 
zresztą celu założyłam własną 
firmę, All Animation Studio, 
żeby móc oferować doświad-
czenie, wiedzę i kreatywne 
wsparcie.

Branża jest na tyle 
pojemna, żeby przyjąć 

kolejną firmę specjali-
zującą się w tak wąskim 
zakresie?
Zadaj mi to pytanie za kilka 
lat. Mam nadzieję, że tak, tym 
bardziej że mimo iż mam pro-
pozycje z Warszawy, celuję 
głównie w rynki anglojęzyczne. 
Znam już trochę środowisko 
i ludzi, wiem, co mogę, a na 
co nie powinnam się na razie 
porywać. Czas pokaże. Obec-
nie mamy już całkiem sporo 
fajnych projektów reklam czy 
wideoklipów z różnych stron 
świata, bo pandemia pande-
mią, ale branża musi produko-
wać, a animacja lalkowa opiera 
się na globalnej współpracy 
rozmaitych artystów, którzy 

pracują w różnych strefach 
czasowych nad różnymi pro-
jektami.

Praca nad wideoklipem 
różni się czymś, poza skalą 
projektu i liczbą dni zdję-
ciowych, od tej przy pełno-
metrażowej animacji lal-
kowej?
Różni się tym, że czasu jest 
znacznie mniej, więc wie-
dza i obycie w branży są 
kluczowe. Trzeba szybko 
pracować i nie bać się podej-
mowania wiążących decy-
zji. Podczas prac nad filmem 

czasu jest zazwyczaj dużo, 
jeśli coś nie wyjdzie, lub jeśli 
w testach okaże się, że należy 
coś poprawić, nie ma z tym 
żadnego problemu. Przy 
wideoklipie nie ma miej-
sca na wahanie: budujesz coś 
i ma działać. Jest w tym sen-
sie znacznie trudniej, bar-
dziej stresująco, ale więcej 
też płacą. Coś za coś. Myślę, 
że gdybym tak bardzo nie 
lubiła tego zawodu, mogła-
bym mieć z tym problem, ale 
na szczęście jestem w nim 
wciąż zakochana i czekam na 
kolejne wyzwania! (śmiech)

Rozmawiał  
Tomasz Kazański

ZAKOCHANA 
W ANIMACJI 
LALKOWEJ
Rozmowa z konstruktorką lalek 
Magdaleną Bieszczak

Wyspa psów,  
reż. Wes Anderson

Magdalena Bieszczak
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RYNEK FILMOWY

Zaczynałeś pisać muzykę ilu-
stracyjną w bardzo młodym 
wieku, najpierw dla teatru, 
a potem przyszedł wielki 

sukces telewizyjnego serialu Czas 
honoru. To już w sumie ponad 20 
lat doświadczenia zawodowego. Czy 
w tym czasie stworzyłeś jakąś metodę 
pracy, która się sprawdza?
Jedną z tych rzeczy, jakie najbardziej 
lubię w swoim zawodzie, jest to, że 
nigdy nie ma dwóch takich samych pro-
dukcji. Zawsze jest świeżo i zaskaku-
jąco. Oczywiście czasem te zaskoczenia 
są pozytywne, czasem negatywne. Nie 
ma też dwóch reżyserów, z którymi pra-
cuje się tak samo. Co więcej – nie pra-
cuje się nigdy dwa razy tak samo z tym 
samym reżyserem. Bardzo ciekawym 
twórcą pod tym względem jest Maciej 
Pieprzyca, który zawsze mnie czymś 
zaskakuje. I kiedy mówię sobie, że to 
już nasz trzeci raz, więc wiem, co mam 
robić, okazuje się później, że komplet-
nie nie wiem. 

Spotykaliście się i w fabułach, 
i w serialach.
Zaczęliśmy od Chce się żyć, później był 
serial Kruk, film Jestem mordercą, teraz 
druga seria Kruka. Maciek zawsze mnie 
zaskakuje i zawsze wymaga innego 
podejścia. Tu nie ma żadnych reguł ani 
sposobów. Moje doświadczenie mówi 
mi jednak, że czasami, wbrew pozo-
rom, ze scenariusza dla muzyki niewiele 
wynika. Nie jestem miłośnikiem pisania 
po samym tylko przeczytaniu scena-
riusza. To, co jest ważne dla muzyki, to 
barwa obrazu. Pewnego rodzaju prze-
strzeń. To ona określa, jakiej wielkości 
może być muzyka, jaki powinien być 

kaliśmy, próbując ten motyw najpierw 
na smyczki. To naprawdę była przy-
goda.

Bardzo pięknym muzycznym 
momentem Mistrza jest przenika-
nie się Chopinowskiego „Scherza 
h-moll”, granego w kadrze, z twoją 
muzyką. I tu wiele osób znowu 
się dziwi – jak to? Sport i muzyka 
w obozie koncentracyjnym? Nie ma 
takiej wiedzy w powszechnej świa-
domości, a w Auschwitz działały 
przecież całe orkiestry, teatry, kaba-
rety. I od samego początku istnienia 
tego miejsca był tam sport.
Mamy pewne stereotypy na ten temat. 
Orkiestry były często pomysłem więź-
niów i dawały szansę na ocalenie. 
Ale na pewno ciężko o tym dziś roz-
mawiać, bo ten bezmiar bestialstwa 
jest ogromny. Mój dziadek przeżył 
Auschwitz i po tym doświadczeniu był 
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na zawsze człowiekiem zniszczonym. 
Miejmy nadzieję, że to już się nigdy 
więcej nie przydarzy.

Słuchając i oglądając Mistrza, 
mam poczucie pewnej taneczno-
ści. Pamiętam, że przed laty twórcy 
 Rocky’ego inspirowali się bale-
tem, pracując nad swoim filmem. 
Taneczną lekkość wnoszą w filmie 
o Pietrzykowskim np. twoje pasaże 
smyczkowe. 
Piotr Głowacki często mówi, że miał 
wcześniej wieloletnie przygotowanie 
taneczne, które bardzo mu pomogło. Bo 
boks jest tańcem. Umuzycznienie walk 
było jednym z największych wyzwań, 
jakie miałem. I w tych walkach najmoc-
niej widać i słychać zmianę stylistyczną 
w muzyce. Długo rozmawialiśmy o tym, 
jak pokazać tę pierwszą, ciężką walkę 
w błocie i potem drogę bohatera aż do 
wolności. Pietrzykowski uwalniał się na 

ringu. I my dodawaliśmy mu coraz wię-
cej przestrzeni w muzyce, od bębnów aż 
po smyczki. 

Zamazują się dziś granice między fil-
mem a serialem. Seriale są filmowej 
jakości, a filmy oglądamy na małym 
ekranie na platformach streamingo-
wych. Czy w związku z tym są jeszcze 
jakieś różnice w komponowaniu do 
tych bardzo zbliżonych do siebie, ale 
jednak dwóch gatunków? 
W muzyce niewiele się zmieniło. To 
znaczy wciąż jest spora różnica. W fil-
mie cały czas pisze się do obrazu, 
a w serialu przed obrazem. I nie sądzę, 
aby w Polsce się to zmieniło. Nie 
pozwalają na to uciekające terminy. 
W serialu jest tak, że pisze się bazę, 
a potem się ją układa, zmienia, dosto-
sowuje. W filmie ogląda się kolejne 
sceny i komponuje się konkretnie pod 
nie. Zacierają się natomiast różnice 

jakościowe. Nowoczesne technologie 
coraz bardziej ułatwiają np. ingerencję 
w muzykę do serialu. Kiedyś było tak, 
że mieliśmy gotowe nagrania i niewiele 
dało się z tym zrobić. Dzisiaj można 
muzykę przeliczyć, przetranspono-
wać, zdublować, wydłużyć, przyspieszyć 
lub zwolnić, i do około 20 proc. takich 
zmian, to właściwie odbywa się bez żad-
nych strat. Proces produkcyjny jest jed-
nak inny. 

Masz szczęście do seriali. Za Chyłkę 
dostałeś nominację do nagrody Pol-
ska Ścieżka Dźwiękowa Roku na 
Festiwalu Muzyki Filmowej w Kra-
kowie. Kruk spotkał się z wielką sym-
patią widzów, szczególnie lubiane są 
motywy folkowe. 
Kruk jest tu pewnym wyjątkiem, bo jest 
to jedyna serialowa produkcja, w któ-
rej uczestniczę od początku do końca. 
To znaczy, że jestem też przy podkłada-
niu muzyki i przygotowywaniu jej do 
kolejnych odcinków. Teraz po drugim 
odcinku, co się rzadko zdarza, musia-
łem dopisać dwa motywy. W Chyłce 
natomiast bawimy się tym, co już mamy, 
mniej szukamy. 

Pamiętasz jeszcze tego Bartka, który 
13 lat temu napisał muzykę do Czasu 
honoru i podbił nią serca młodych 
widzów? 
Jeśli miałbym się cofać do tamtych lat, 
to myślę raczej o niewykorzystanych 
szansach. Na przykład o reżyserach, 
z którymi chciałem pracować, a wiem, 
że to już się nie wydarzy. Miałem wtedy 
swoje pięć minut i zyskałem ustabilizo-
waną pozycję na rynku, choć nie ma tu 
już nieustannie wzrastającej krzywej. 
Moi asystenci są zawsze przygnębieni, 
gdy reżyser wchodzi do studia i bez 
słowa wychodzi. Mówią, że w ogóle 
nie pochwalił. A ja odpowiadam, że 
również nie zganił! I to jest znakomi-
cie. Chwalenie było 10 lat temu. Teraz 
wszyscy oczekują po prostu pewnego 
poziomu. 

Rozmawiała  
Magdalena  
Miśka-Jackowska

* Muzykę Bartosza Chajdeckiego do Mistrza 
w cyfrowej wersji wydało w sierpniu Polskie Radio. 
Jesienią Canal+ wydaje muzykę kompozytora do 
drugiej serii Kruka. 

skład instrumentalny itd. I tego w sce-
nariuszu nie ma. Można sobie to tylko 
wyobrazić. 

Mistrz Macieja Barczewskiego z Pio-
trem Głowackim w roli pięściarza 
z Auschwitz to jeden z najbardziej 
wyczekiwanych filmów ostatnich 
miesięcy. Dostałeś za tę muzykę 
ważną nagrodę Grand Prix Komeda 
w Ostrowie Wielkopolskim. Jaka jest 
w takim razie ta barwa Mistrza? Bo 
nie o kolory tu przecież chodzi.
Nie, ale w Mistrzu są absolutnie genialne 
zdjęcia Witka Płóciennika, które razem 
z pomysłami scenograficznymi dosko-
nale budują atmosferę. I to było dla 
mnie punktem wyjścia. Pracowaliśmy 
pod dużą presją czasu i w epicentrum 
COVID-owym, tym pierwszym i najgor-
szym, gdy nikt nie był na to przygoto-
wany, czyli między marcem a czerwcem 
zeszłego roku. Byliśmy zupełnie wybici 
z rytmu, nie mogliśmy się spotykać, 
a część muzyków po prostu odmawiała 
nagrywania w studiu w gronie ponad 20 
osób. Sam film też był wymagający. Od 
muzyki potrzebował rozsądnego uży-
wania emocji, podkreślania ich lub nie. 
Takiej sporej uważności, bo ta histo-
ria sama w sobie jest już bardzo mocna, 
ciemna. 

Mistrz po prostu potrzebował skrzy-
deł.
Poszliśmy w bardziej klasyczną ilustra-
cję, mamy tu głos sopranowy Liliany 
Pociechy, a ja bardzo dawno nie sięga-
łem po takie brzmienia. I smyczki oczy-
wiście, nieco elektroniki w niektórych 
precyzyjnie dobranych momentach. 
Organy, której to barwy dość długo szu-

BOKS JEST 
JAK TANIEC
Rozmowa z kompozytorem 
Bartoszem Chajdeckim 

Bartosz Chajdecki
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problemy zbyt rzadko poru-
szane w szkołach filmowych. 
Od sprzedaży filmu przez 
dystrybucję po obieg mię-
dzynarodowy. Zapraszamy 
do udziału w tych wydarze-
niach ludzi będących specja-
listami w danym przekroju 
tematycznym. W tym roku 
podczas WAMA odbędą się 
polsko-norweskie warsztaty 
branżowe, które organizu-
jemy wspólnie z festiwalem 
Amandus w Lillehammer. 
W ich ramach będą miały 
miejsce zajęcia z develop-
mentu hipotetycznych pro-
jektów fabularnych, a gru-
pami warsztatowymi zajmą 
się: Piotr Domalewski, Alek-
sander Pietrzak, Barbara 
Białowąs i Mateusz Pace-
wicz. Na wstępnym eta-
pie wspierać ich będzie też 
Alex Leszczyńska. Ta for-
muła dobrze oddaje to, co 
chcemy zawrzeć w naszym 
pomyśle na pion Industry. 
Pozwala ona nieco łagodniej 
wejść młodym filmowcom 
w tę przestrzeń tematyczną 
i ewentualnie „poślizgnąć” 
się na hipotetycznym, warsz-
tatowym projekcie, a nie na 
własnym debiucie. 

Czym zajmuje się ostatni 
pion?
To FILMFORUM Events, 
czyli organizacja wyda-
rzeń filmowych, w więk-
szości regionalnych. Choć 
część z nich, jak WAMA 
czy Cinemaforum, ma for-
mułę międzynarodową. 
Ten drugi festiwal stał się 
ważną niszą dla twórców 
krótkiego metrażu z całego 
świata. W Polsce pokutuje 
jeszcze trochę przeświad-
czenie, że krótka forma to 
rodzaj wprawki do pełno-
prawnego filmu. Podczas gdy 
w największych światowych 
kinematografiach do krót-
kiego metrażu podchodzi się 
jak do zupełnie oddzielnego 
gatunku, który często jest 
docelowy, a nie przejściowy. 

Jakie są główne zada-
nia Stowarzyszenia 
FILMFORUM?
Podzieliliśmy je na 

trzy piony, w ramach któ-
rych zamyka się idea i filo-
zofia działania Stowarzy-
szenia. Pierwszy z nich 
to Edu, może mało spek-
takularny, ale najbardziej 
misyjny. Poświęcony jest 
wszelkim działaniom zwią-
zanym z edukacją filmową 

Niektórzy reżyserzy wracają 
przecież do krótkich form, 
traktując je jako autono-
miczny sposób wypowiedzi 
filmowej. 

Promocja krótkiego 
metrażu to trudne zada-
nie?
Jest taka scena w Goldeneye 
(1995), kiedy Pierce Brosnan, 
jadąc na motorze, wska-
kuje do lecącego w prze-
paść samolotu i przejmuje 
stery. Często przytaczam ją, 
kiedy ktoś pyta mnie, jak to 
jest być menedżerem kul-
tury w Polsce. Ma to wymiar 
metaforyczny, ale czasami 
tak wygląda organizacja tych 
przedsięwzięć. Krótki metraż 
to gatunek, który trzeba 
wspierać, a nie będzie on nie-
stety nigdy silnie wspierany 
przez rynek. Dobrym przy-
kładem jest Studio Munka, 
które swoimi działaniami 
wychowuje przyszłą czo-
łówkę polskiego kina. Przez 
15 lat koordynowałem sekcję 
krótkometrażową podczas 
festiwalu w Gdyni. Kiedy śle-
dzi się laureatów poszcze-
gólnych edycji, można zna-
leźć tam wiele nazwisk, które 
potem sięgały po Złote czy 
Srebrne Lwy. Jeśli nie damy 
poligonu doświadczalnego 
młodym filmowcom, trudno 
będzie nam wychować doj-
rzałą, świadomą generację 
twórców. Kluczem w pracy 
selekcjonera jest umiejętne 
wyławianie talentów. Chodzi 
o to, by stworzyć obieg cyr-
kulacyjny, który pozwoli tym 
młodym ludziom rozwijać 
się, nabrać doświadczenia, iść 
swoją drogą.

Podczas tegorocznej edy-
cji WAMA do Konkursu 
Filmów Krótkich zakwa-
lifikowanych zostało 18 
tytułów z ponad setki.
Wraz z Marcinem Kotem 
Bastkowskim uczestni-
czę w preselekcji konkursu 
i patrzę na niego według 

zupełnie innych kryteriów 
niż np. na festiwalu w Gdyni, 
gdzie chodziło o pewną uni-
wersalną reprezentację pol-
skiego kina krótkometrażo-
wego. WAMA to w pewnym 
sensie festiwal tematyczny, 
wpisujący się w określoną 
autorską wizję programową. 
Oczywiście każdy film jest 
niezależną wypowiedzią, ale 
jednocześnie stanowi część 
większej całości. Zostawia 
refleksje na temat współcze-
sności i tego, co się dzieje 
w niej na różnych pozio-
mach. Żyjemy w burzliwych 
czasach i obraz, jaki pły-
nie z tych filmów, też taki 
jest. Dotyka wielu tematów, 
lęków, obaw, ale co ważne, 
nie w sposób jednoznacz-
nie dołujący czy pesymi-
styczny. To też próba buntu, 
postawienia granic, pokaza-
nia swojego głosu, powie-
dzenia: „nie zgadzam się”. 
Od wymiaru czysto osobi-
stego po globalny, postrze-
gany najczęściej z perspek-
tywy jednostki. Atutem kina 
krótkometrażowego jest to, 
że tam nie ma czasu na owi-
janie w bawełnę, co czę-
sto pozwala spojrzeć dużo 
wymowniej na prezentowane 
tematy.

Hasłem 8. edycji WAMA 
jest „normalność”. Jak ją 
rozumiecie?
Hasło, będące dziełem 
dyrektora festiwalu Mar-
cina Kota Bastkowskiego, 
jest nieco przekorne. Można 
interpretować je na różne 
sposoby. Każdej edycji 
WAMA Film Festival towa-
rzyszy myśl przewodnia. 
Zazwyczaj jest ona bardzo 
uniwersalna, nie narzuca 

od podstaw. Zatem nie tylko 
na poziomie warsztatu, ale 
też wrażliwości, świadomo-
ści filmowej. Komunikat 
audiowizualny zdomino-
wał nasze życie w ostatnich 
latach, a jednocześnie jest 
najmniej rozpoznany, bo 
mało kto rozmawia o nim 
od strony teoretycznej. Mam 
wrażenie, że świadomość 
audiowizualna u dzisiej-
szych nastolatków jest niska, 

choć są potężnymi konsu-
mentami tych treści. Orga-
nizujemy warsztaty, które 
poprzez praktykę filmową 
uczą też rozumienia tego 
komunikatu. Naszą ambicją 
jest kształcenie ludzi wypo-
sażonych w pewną wiedzę, 
wrażliwość, bo w ten spo-
sób formuje się świadomość 
funkcjonowania społecz-
nego. Komunikat audiowi-
zualny – ten bardziej, ale 

BEZ OWIJANIA 
W BAWEŁNĘ
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Rozmowa z Maciejem Dominiakiem, 
dyrektorem Stowarzyszenia FILMFORUM

Marcin Kot Bastkowski  
i Maciej Dominiak
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i mniej ambitny – otacza nas 
dzisiaj z każdej strony. Cho-
dzi o umiejętność wyboru, 
by móc sobie to wszystko 
poukładać. W dużych mia-
stach nie ma problemu 
z edukacją filmową, ale 
w mniejszych ośrodkach 
ona praktycznie nie istnieje. 
Ogromną pracę wykonała 
Filmoteka Szkolna, lecz defi-
cyt wciąż jest spory. Waż-
nym projektem w tym kon-
tekście jest Kameralne Lato, 
które od 14 lat organizujemy 
w Radomiu. Tam, podobnie 
jak na olsztyńskim WAMA 
Film Festival, misja spo-
łeczna i działania edukacyjne 
są bardzo rozwinięte.

Drugi pion to?
Nazwa właściwie mówi 
wszystko – FILM FORUM 
Industry, czyli wszelkie dzia-
łania dotykające zagadnień 
młodej branży filmowej. 
Głównie takie, które w kre-
atywny sposób rozwijają 

konkretnych interpretacji. 
WAMA ma być przestrze-
nią ścierania się różnych 
poglądów. Jesteśmy otwarci, 
by program festiwalu pre-
zentował odmienne wizje 
świata, aby widz interpre-
tował sobie to wszystko 
po swojemu. My jedynie 
dajemy mu materiał wyj-
ściowy. WAMA jest imprezą, 
która oddziałuje przede 
wszystkim na północno-
-wschodnią Polskę, wcze-
śniej bardzo ubogą w tego 
typu wydarzenia. Obec-
nie coraz więcej podmio-
tów z regionu zaprasza nas 
do współpracy. Realizujemy 
na przykład cykl „Retro-
spekcje”, w ramach którego 
jedziemy z tym repertu-
arem w trasę po lokalnych 
kinach. To ważne, że obok 
dużych wydarzeń, jak Nowe 
Horyzonty czy Camerimage, 
mamy w Polsce kilkana-
ście mniejszych, które mają 
stabilną pozycję w wymia-
rze regionalnym i pełnią 
ogromną rolę w budowa-
niu kultury filmowej w tych 
miejscach. Dzięki nim staje 
się ona dostępna, nie tylko 
dla zapalonych kinoma-
nów. W Olsztynie, który 
jest miastem wojewódzkim, 
mamy raptem jedno kino 
studyjne. Od lat spełnia ono 
swoją misję, ale ma okre-
śloną wyporność. Festiwal 
jest wydarzeniem, które na 
kilka dni zalewa całe miasto 
i uświadamia, że coś waż-
nego się w nim dzieje. To 
ważny impuls, od którego 
wielu widzów zaczyna świa-
domą przygodę z kinem.

Rozmawiał  
Kuba Armata
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bionego twórcę, byłby to Mark Cousins, 
u nas znany bardziej z retrospektywy na 
Nowych Horyzontach czy dokumentu 
The Story of Film: Odyseja filmowa. Wiele 
osób mówiło mi, że widzą jego wpływ 
w wideosejach składających się na „Na 
wyrywki”: korzystanie z nieoczywistych 
tytułów, niechęć do chronologicznej nar-
racji, zadawanie pytań i pozostawianie 
odpowiedzi oglądającym itd.

Na czym polegał dobór tematów? 
Miałaś listę pomysłów, które skrupu-
latnie odhaczałaś, czy było to coś bar-
dziej spontanicznego?
Wszystko było przemyślane. Początkowo 
tematów było 12, w takiej formie składa-
łam wniosek do Ministerstwa Kultury, ale 
ostatecznie zdecydowałam się połączyć 
niektóre z nich, by można było nad nimi 
popracować w kontrze do siebie. Na przy-
kład chciałam osobno omawiać kobiecość 
i męskość w polskim kinie, ale uznałam, 
że lepiej będzie zgłębić je wspólnie. Czym 
się kierowałam? Szukałam przede wszyst-
kim tematów w polskim kinie nieprzepra-
cowanych. Wiem, że omówienie różnych 
oblicz wojny byłoby ciekawe, ale dla mnie 
ciekawsze było zgłębienie ewoluującego 
wizerunku miasta. Wybierałam tematy, 
które z jednej strony są bardziej wizualne 
niż narracyjne, a z drugiej po prostu mnie 
interesują. Jak jedzenie, którego jestem 
fanką – a gdy odkryłam, że pojawia się 
w 99 proc. polskich filmów, z wielką chę-
cią zaczęłam o tym czytać. Albo dojrze-
wanie, bo to mój konik krytyczno-fil-
mowy – nie mogłam sobie tego odmówić.

Podoba mi się, że korzystasz z formy 
wideoeseju także po to, by zwrócić 
uwagę widza, jak można oglądać bar-
dziej świadomie. Na przykład poka-
zujesz, jak kadrowanie w połączeniu 
z grą aktorską buduje emocjonalne 
znaczenia. To coś, czego w polskiej 
krytyce często brakuje.
Polska krytyka filmowa za bardzo kon-
centruje się na narracji. Widać to m.in. 
w naszej „spoilerofobii” – nie chcemy czy-
tać analiz, które zdradzają jakieś zwroty 
akcji. Ja nie przywiązuję się do fabuły. 
Lubię gdy mnie angażuje, zwłaszcza 
u takich twórców jak Fincher czy Nolan, 
ale podkreślam na każdym kroku, że 
w Polsce nie dowartościowujemy formy. 
Coś, co jest oczywiste w krytyce literackiej, 
w filmowej często nie istnieje. A wideo-
esej daje ogromne możliwości, bo mogę 

Forma wideoeseju nigdy 
w pełni nie przyjęła się w Pol-
sce. Co tu mówić o korzy-
staniu z niej do krytycznej 

analizy rodzimej kinematografii? 
Co cię zainspirowało do cyklu „Na 
wyrywki”?
Od dawna interesowałam się wideoese-
jem jako formą wypowiedzi, oglądałam 
różnych uznanych zagranicznych twórców, 
ale pomysł tego cyklu przyszedł do mnie 
w trakcie Festiwalu Krytyków Sztuki Fil-
mowej Kamera Akcja. Co edycję Staszek 
Liguziński, Kuba Mikurda i Jakub Majmu-
rek prezentują różne rodzaje wideoesejów, 
od takich bardzo klasycznych, które zdecy-
dowałam się ostatecznie robić, po znacznie 
bardziej zaawansowane, realizowane przy 
pomocy specjalnych programów kompute-
rowych do przetwarzania kolorów i obiek-
tów, budowania trójwymiarowych projek-
tów itd. Zafascynowało mnie, że można 
wypowiadać się krytycznie w tak audiowi-
zualny sposób, pracować nowomedialnie 
z filmową materią.

Inspirowałaś się w jakiś sposób 
wideoesejami Kevina B. Lee czy 
Every Frame a Painting?
Inspirowała mnie przede wszystkim ta 
forma wypowiedzi, niekoniecznie kon-
kretni autorzy, choć tych przez ciebie 
wymienionych oczywiście znam i cenię. 
Ale jeśli miałabym wymienić mojego ulu-

coś pokazać, ale nie muszę tego opisywać. 
Mogę skupić się na funkcjach i kontek-
stach bez wskazywania palcem. To jedna 
z najważniejszych wartości edukacyjnych 
wideoeseju.

Na powiązanym z wideoesejami 
blogu zdefiniowałaś cykl jako: „nie-
ortodoksyjne spojrzenie na rodzime 
kino”. Można określić to w takim 
razie buntem wobec tradycyjnej 
formy rozmawiania o polskim filmie?
Nie neguję tego, co było wcześniej, bo 
bez tego nie byłabym tu, gdzie jestem, ale 
nie zgadzam się na zdominowanie pol-
skiego filmoznawstwa i krytyki filmowej 
przez hermetyczne podejście do narra-
cji czy przepracowywanie historycznych 
tematów w optyce jednostkowej. I przez 
grupę twórców takich, jak Andrzej Wajda, 
Agnieszka Holland, Krzysztof Zanussi czy 
Krzysztof Kieślowski, o których napisano 
tyle książek i którym zrobiono tyle retro-
spektyw, że sądzę, że wystarczy. Warto 

porozmawiać też o innych. Na przykład 
dla mnie zapomnianym mistrzem jest 
Janusz Nasfeter, który tworzył przepiękne, 
głębokie filmy. Również o wojnie, ale 
z jakiegoś powodu jego dzieła nie są zbyt 
często wyświetlane i nie doczekały się 
rekonstrukcji cyfrowych.

To kolejna wartość wideoeseju: 
zachęcanie widza do poszukiwań 
poprzez pokazywanie mu fragmen-
tów produkcji słabo dzisiaj pamię-
tanych. Materiały audiowizualne 
przemawiają przecież bardziej do 
wyobraźni. Dobra metoda na eduka-
cję widza, nie tylko tego młodego.
Taki też był mój cel. Projekt jest skie-
rowany przede wszystkim do młodego 
odbiorcy, bo myślę, że polski system edu-
kacji nie wykorzystuje mediów, z któ-

rymi dzieciaki stykają się na co dzień. 
I uważam, że pokazywanie im w przyję-
tej przeze mnie formie, że polskie kino 
to nie tylko Patryk Vega, i że jest w nim 
wiele tematów, które mogą ich zaintere-
sować, ma o wiele większą szansę, by do 
nich dotrzeć. Bo skąd oni mają wiedzieć 
o takich filmach, skoro na języku pol-
skim słyszą tylko o ekranizacji „Pana 
Tadeusza”? To się tyczy również star-
szego widza, który chciałby szukać czegoś 
więcej, ale nie do końca wie jak. Z dumą 
wspominam, że udało mi się polecić kole-
gom Świadectwo urodzenia Stanisława 
Różewicza oraz Motyle Nasfetera – wła-
śnie dzięki fragmentom wplecionym 
w narrację wideoeseju. Dlatego zależy mi 
na jak największej liczbie ujęć ze starszych 
filmów. Stawiam też na różnorodność. 
Każdy wideoesej to inna baza tytułów. 

Fajne jest to, że idziesz krok dalej 
i zamieszczasz na blogu przykładowe 
scenariusze lekcji z wykorzystaniem 
danego wideoeseju w połączeniu 
z nowymi mediami. Instagram w roli 
środka dydaktycznego? Genialne 
w swojej prostocie.
Uważam to za ważną część projektu. Pro-
wadzę warsztaty z ramienia Filmoteki 
Szkolnej, głównie z licealistami, i zawsze 
mi brakowało w scenariuszach korzysta-
nia z nowych mediów. Nie jest to oczy-
wiście łatwe, ale jeśli większość młodych 
ludzi spędza kilka godzin dziennie na 
przeglądaniu Instagrama, Facebooka czy 
po prostu internetu, powinniśmy wie-
dzieć więcej o mechanizmach ich działa-
nia. Nie chodzi o algorytmy, tylko jakie 
mechanizmy stoją za wrzucaniem kon-
kretnego zdjęcia. Jak buduje się markę 
przy pomocy różnych środków perswazji, 
choćby przez influencerów, którzy dostają 
duże pieniądze, żeby w niezobowiązujący 
sposób zwrócić na daną markę uwagę. 
W większości scenariuszy lekcyjnych, 
które czytałam, młodzi dostają zadania 
typu „zróbcie plakat” albo „napiszcie parę 
zdań na temat”. To są oczywiście dobre 
ćwiczenia, klasyczne metody nie bez 
powodu stały się klasycznymi, a trudno 
też ukryć, że dzisiaj uczniowie miewają 
problem z formułowaniem pełnych zdań, 
ale nie można uciekać od teraźniejszo-
ści. A teraźniejszością jest to, co fascynuje 
ucznia czy młodego widza. Musimy z tego 
zacząć korzystać.

Rozmawiał Darek Kuźma

NIE MOŻNA UCIEKAĆ 
OD TERAŹNIEJSZOŚCI
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Rozmowa 
z Patrycją 
Muchą o cyklu 
wideoesejów 
o polskim kinie  
„Na wyrywki”

Patrycja Mucha
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W czasie, kiedy pracowałem 
jako kierownik produkcji 
w Wytwórni Filmów Doku-
mentalnych przy ulicy Cheł-

mskiej 21 w latach 1976-1981, film doku-
mentalny był traktowany przez znakomitą 
większość twórców nie tylko jako doku-
ment, lecz jako dzieło sztuki. Z tej przyczyny 
ogromną rolę – oprócz reżysera – odgrywali 
operator i dźwiękowiec. Szczególnie ten 
pierwszy miał kapitalny wpływ na kształt 
powstającego filmu, jako że film to obraz. 
To jest to, co widzimy na ekranie, naturalnie 
w połączeniu z dźwiękiem. Mimo opornej 
techniki i niezgrabnego sprzętu, jak bardzo 
ciężkie kamery dźwiękowe i ważące dzie-
siątki kilogramów światła, ambitny opera-
tor-artysta nie wahał się czasem ryzykować 
życiem, żeby osiągnąć zamierzony efekt. Do 
takich bez wątpienia należał Stanisław Nie-
dbalski, który na moich oczach robił zdjęcia 
do zleconego filmu o Hucie Warszawa i nie-
mal wpadł do kotła z płynnym żelazem. Nie 
robił tego ad honores (dla zaszczytu), lecz 
tylko dla siebie, dla wartości oraz jakości 
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NA POCZĄTKU BYŁ DOKUMENT

syczne filmy dokumentalne charakteryzo-
wały się pewną równowagą pomiędzy formą 
i treścią (przykładem może być klasyczny, 
mistrzowski obraz Muzykanci Kazimierza 
Karabasza, gdzie artystyczna forma dosko-
nale równoważy treść), to obraz, który zoba-
czyłem, miał zdecydowaną przewagę treści 
na formą. Modus operandi Michael Moore 
odkrył dla mnie zupełnie nowy sposób reali-
zacji filmu dokumentalnego. Prawdopo-
dobnie nie on był pierwszym, który taki 
sposób wymyślił i doskonalił, ale dla mnie 
był pionierem, gdyż wcześniej nie zetkną-
łem się z podobnym kształtem ekranowego 
dokumentu. 

Bez wątpienia nastąpiła zmiana oceny 
filmów dokumentalnych oraz zmiana ich 
postrzegania. Dowodem może być z pew-
nością wspomniany wcześniej tytuł Fahren-
heit 9/11, który otrzymał Złotą Palmę, czyli 
główną nagrodę na prestiżowym festiwalu 
w Cannes w 2004. Był to pierwszy film 
dokumentalny, który wygrał tę nagrodę 
od 1956 roku. 

Dzięki nowym technologiom, twórca miał 
dostęp do przeróżnych fragmentów starych 
programów telewizyjnych, materiałów inter-
netowych, dawanych filmów, programów 
radiowych oraz innych oryginalnie nakręco-
nych wypowiedzi, którymi mógł ilustrować 
wcześniej wymyśloną treść filmu. Dla mojego 
oka był to zlepek niskiej jakości wycinków, 
łącznie z marnymi obrazami oryginalnych 
fragmentów, które nie odstawały od reszty. 
I gdzie tu szukać formy? 

Obecne filmy dokumentalne często 
zawierają dużo treści, jednak ich forma 
jest uboga i często kłuje w oczy takich jak 
ja i mnie podobnym. Dzięki postępowi 
nowych technologii i niewiarygodnemu 
progresowi technicznemu, twórcy bardzo 
często zmierzają do przekazania z góry 
zamierzonej treści, nie zważając na formę. 
Mało istotna jest jakość, ważna jest idea 
powstała w głowie reżysera, którą ilustruje 
on odpowiednimi wycinkami istniejących, 
często od dawna, fragmentów ściągniętych 
przy pomocy internetu. Do tego, w wielu 
wypadkach, może to robić we własnym 
mieszkaniu, a jego głównymi narzędziami 
pracy są: sprawny laptop, dobry ekran oraz 
przyzwoite głośniki. Między innymi w ten 
sposób twórca może przekazać widzom 
zamierzoną treść. Jak jednak taki film 
dokumentalny ma się do dzieła sztuki? 
Na to pytanie musi sobie odpowiedzieć 
każdy wyrobiony widz. 

Lech Grabiński 

sama osoba) było przekazanie w skon-
densowanej formie maksymalnej ilości 
informacji o zleceniodawcy, którym była 
zazwyczaj Centrala Handlu Zagranicz-
nego. To rozgraniczenie „wagi” było mało 
istotne dla takich operatorów jak Staszek 
Niedbalski, gdyż dla niego każdy film był 
wyzwaniem, a on wyzwania traktował jak 
zawodowy sportowiec i robił wszystko, 
by wygrać i osiągnąć zamierzony cel.

Dokumenty moich czasów charakteryzo-
wała pewna równowaga pomiędzy formą, 
czyli obrazem i dźwiękiem, oraz treścią. 
Jeżeli zdarzała się przewaga po jednej ze 
stron, to raczej forma mogła dominować 
nad treścią, a nie na odwrót. 

Po moim wyjeździe z Polski w 1981 roku 
przez wiele lat nie miałem kontaktu z filmem 
dokumentalnym. Kiedy w pierwszych latach 
obecnego wieku, chyba w 2004, poszedłem 
do kina, żeby obejrzeć dokument autorstwa 
Michaela Moore’a zatytułowany Fahrenheit 
9/11, spodziewałem się podobnej formy 
obrazu do tej pozostawionej w mej pamięci 
i opisanej powyżej. Myliłem się. Jeśli kla-

realizowanego filmu. Zbliżony wiekiem był 
jeszcze znany mi dobrze Leszek Krzyżański. 
Do następców Niedbalskiego należeli m.in. 
tacy operatorzy, jak Jacek Petrycki, Michał 
Bukojemski, Staszek Szabłowski, Witek Stok, 
Piotr Kwiatkowski i Jacek Mierosławski. 
Było ich z pewnością więcej, lecz nie z każ-
dym było mi dane pracować. Dźwiękowcy 
mieli nieco łatwiejsze zadanie z uwagi na 
niezawodny i niewielki magnetofon Nagra, 
który stworzył i produkował w Szwajcarii 
nasz rodak Stefan Kudelski. Do dźwiękow-
ców-artystów należeli z pewnością świetnie 
mi znani: Spas Hristov, Wiesława Dembiń-
ska, Janek Kalisz, niezapomniana Halina 
Paszkowska, Witek Popkiewicz i Michał 
Żarnecki. 

Tak zwane filmy zlecone z definicji miały 
bardziej ograniczoną liczbę widzów niż 
artystyczne dokumenty. Z tej przyczyny 
były traktowane przez wielu jako „waga 
lekka” w porównaniu z normalnymi doku-
mentami, które umownie można określić 
„wagą ciężką”. W tych filmach głównym 
celem scenarzysty i reżysera (zwykle ta 
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Przez ostatnie 40 lat zmieniło się 
postrzeganie dokumentu. Niewątpliwie na 
zmiany w jego realizacji ogromnie wpłynął 
rozwój technologiczny. Z jednej strony 
przyniósł on znaczące udogodnienia,  
ale czy z drugiej nie odsunął kina 
dokumentalnego zbyt mocno od sztuki 
filmowej?

DAWNIEJ I DZIŚ  
– zapiski o filmie dokumentalnym

Muzykanci,  
reż. Kazimierz Karabasz
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Niektórzy chcą tylko potwier-
dzenia, czy można skorzystać 
z ośmiu sekund czy ośmiu tak-
tów. A może z siedmiu? Nie-

stety ani tak, ani tak. Zawsze dziwiłam 
się nie tylko pytaniu, ale także dokładnej 
liczbie tych „jednostek”. W poszukiwaniu 
odpowiedzi przekopałam starsze wersje 
polskiego prawa autorskiego i obowiązu-
jące przepisy wykonawcze, ale nic na temat 
takich możliwości nie znalazłam. Odpyta-
łam też szerokie grono prawników i także 
nikt nie przypomniał sobie takiego prze-
pisu. Jestem skłonna sądzić, że to kolejna 
z filmowych legend.

Przypomnijmy sobie w tym miejscu, 
skąd biorą się tantiemy? Do 1994 roku 
w przypadku radia i telewizji był to pro-
cent od zebranych przez nie opłat z abona-
mentu. Pewne sumy wpłacały restauracje, 
kawiarnie itp., gdzie muzyka lub występy 
„podnosiły atrakcyjność pobytu” i był to 
procent od zwyżki obrotów uzyskiwanych 
przez lokal. Płacono też procent od ceny 
biletów na imprezy. Otrzymywali je auto-
rzy i kompozytorzy za pośrednictwem 
ZAiKS-u. Podstawą do rozliczeń były (i są) 
playlisty, czyli spisy wykonywanych, odtwa-
rzanych lub emitowanych utworów, a uzy-
skane wpłaty dzielone są pomiędzy wszyst-
kich uprawnionych w danym przypadku. 
Elementem playlist były (i są) metryki, 
czyli dokumentacja bardziej złożonych 
elementów programu (słuchowisko, spek-
takl radiowy i telewizyjny, film), w którego 
powstawaniu uczestniczy wielu twórców. 
Podstawę stanowiła Ustawa o prawie autor-
skim (1952), przepisy wykonawcze, tabele 
i wewnętrzne uregulowania. Założono, że 
ZAiKS reprezentuje wszystkich autorów 
(polskich i zagranicznych), a osoby wyko-
rzystujące utwory mają podpisywać każ-
dorazowe lub okresowe umowy, zależnie 
od charakteru prowadzonej działalności. 
Z umów zwolniono PRiTV, bo uznano 
że wykorzystywanie przez nich utwo-
rów jest oczywiste, podobnie jak udoku-
mentowana suma wpłat z abonamentu. 
Dość sumiennie rozliczały się duże, sta-
bilne instytucje (teatry, kina, biletowane 
imprezy posiadające ustalony program), 
chociaż playlisty przygotowywano jako 
„spis z natury”. Więcej błędów zawierały 

proceder ciągle ma miejsce w teatrach, 
chociaż COVID-19 bardzo sytuację popra-
wił. Teatry, chcąc swoje spektakle pokazy-
wać online, musiały zadbać także o prawa 
do muzyki. Tendencja światowa jest taka, 
że wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, 
należy osoby uprawnione pytać o zgody, 
a poza drobnymi utworami „wykorzysty-
wanymi zgodnie z przeznaczeniem”, zaku-
pywać licencję.

Sytuacja w Polsce zaczęła się zmieniać 
po 1989 roku. Powstały prywatne rozgło-
śnie radiowe i telewizyjne, czego ustawa 
nie przewidywała. Nie było instrukcji, 
jak zawrzeć umowy ani na jakiej podsta-
wie i w jakiej wysokości pobierać opłaty. 
Dopiero Ustawa o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych (1994) ustaliła stan 
obecny i to też nie od razu (nowelizacje). 
Tantiemy należą się dużej grupie twór-
ców, współtwórców oraz wykonawców 
i reprezentują ich Organizacje Zbiorowego 
Zarządzania (OZZ), których w Polsce jest 

PRZEZ SUBIEKTYW CZY PAŃSTWO NAS SŁYSZĄ?
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W pewnym zakresie OZZ wykonują 
„zarząd przymusowy”, np. reprezentując 
wszystkich twórców polskich i zagranicz-
nych w kontaktach z mediami, z którymi 
podpisują umowy na prawo wykorzysty-
wania posiadanego repertuaru. Jest to nie-
zwykle ważne, ponieważ przy obecnym 
rozwoju techniki i różnych metod korzy-
stania z utworów trudno byłoby samemu 
twórcy swoją twórczością rozporządzać. 
Z drugiej strony indywidualne negocjacje 
z każdym z uprawnionych paraliżowałyby 
obrót utworami na wielką skalę, przynosząc 
twórcom straty. OZZ kontrolują i porząd-
kują rynek oraz standaryzują opłaty. Doty-
czy to nadawania, usług na żądanie, reemi-
sji, wykonywania i wystawiania drobnych 
utworów, wykorzystywanych „zgodnie z ich 
przeznaczeniem”. Kompetencje OZZ sta-
nowi także pobieranie wynagrodzeń z tytułu 
korzystania z utworów w ramach dozwo-
lonego użytku publicznego (licencja usta-
wowa). Sieć OZZ na całym świecie świadczy 
sobie wymienne usługi, czyli OZZ zbiera na 
swoim terenie pieniądze należne wszystkim 
twórcom w danej dziedzinie i przekazuje je 
do właściwych organizacji.

Każda instytucja, która chce korzystać 
z utworów musi podpisać stosowne umowy 
z OZZ reprezentującymi działy twórczości, 
które są wykorzystywane. Bazą tantiem jest 
procent od przychodów, co ważne, bo nawet 
instytucja przynosząca straty (dochód/strata 
= przychód – koszta) tantiemy płaci. Nato-
miast w ramach Komisji Prawa Autorskiego 
ustala się, w jaki sposób uzyskaną sumę 
podzielić pomiędzy uprawnionych, czyli 
różne OZZ. Część ustaleń dotyczących 
podziału zawiera też sama ustawa (odpisy 
od sprzedaży urządzeń kopiujących i czy-
stych nośników). Dalsze podziały ustalają 
wewnętrznie Walne Zebrania Członków 
poszczególnych organizacji.

Powraca pytanie: jaki fragment utworu 
można wykorzystać, nie pytając nikogo 
o zgodę i nie płacąc? W różny sposób praw-
nicy opisują tę sytuację, ale mówiąc naj-
prościej, chroniona jest najmniejsza część 
czy fragment utworu, który pozwoli dzieło 
jednoznacznie zidentyfikować. Ustawa nie 
określa dolnej granicy. Zgodnie z Orzecze-
niem SA w Krakowie z 29.10.1997, I A Ca 
477/97 „…nie da się generalnie oznaczyć 

MAGICZNE OSIEM    TAKTÓW

rozliczenia radia i telewizji. Natomiast jak 
rozliczano dancingi i dyskoteki? Po każdej 
uczelnianej imprezie, w kilka osób wypeł-
nialiśmy według uznania tabelkę tak, aby 
ilość utworów zgadzała się mniej więcej 
ze zgłoszonym czasem trwania dyskoteki. 
Nasze informacje nie były ani prawdziwe, 
ani dokładne, ale ktoś tantiemy dostawał. 

Teoretycznie ustalenia te dotyczyły tylko 
drobnych utworów wykorzystywanych 
„zgodnie z ich przeznaczeniem”, co ozna-
czało emitowanie i wykonywanie piose-
nek, programy składające się z występów 
różnych artystów ze śpiewem czy tańcem. 
Zakupić niezależną licencję trzeba było, 
emitując lub wyświetlając film, przygo-
towując wystawienie sztuki czy słucho-
wiska, planując spektakl operowy czy 
koncert filharmoniczny. Sformułowanie 
było nieostre, skąd duża ilość bardzo swo-
bodnych interpretacji, które częściowo 
(ale już nie do końca bezkarnie) poku-
tują do dziś. W radiu i telewizji, w ramach 

„przeznaczenia”, z utworów robiono czo-
łówki programów. „Rolniczy kwadrans” 
to fragment utworu Witolda Lutosław-
skiego, „Teatr Sensacji Kobra” – Francisa 
Poulenca, sygnałem Telewizji Warszawa 
była piosenka „A tu jest Warszawa”, a Tele-
wizji Gdańsk – „Rota”. Nic dziwnego, że na 
początku lat 90. zniknęły te i wiele innych 
czołówek. W utworach niechronionych, 
takich jak „Warszawianka” i „Polonez” 
Fryderyka Chopina, nieznani są wyko-
nawcy i wydawca nagrania, więc obecnie 
nie można uzyskać praw, aby taki sygnał 
wykorzystać. Najlepiej go sobie nagrać. 
Drugie popularne naruszenie ustawy to 
muzyka ilustracyjna do teatrów, słuchowisk 
czy tematów w programach telewizyjnych. 
Zmienia się jej przeznaczenie, a więc kon-
takt z właścicielami praw jest niezbędny. 
Dlatego dziś nie możemy emitować wielu 
wspaniałych starych rejestracji, bo prawa 
autorskie i pokrewne do zawartych w nich 
elementów są nieuregulowane. Podobny 

kilkanaście (m.in. ZAiKS, ZAPA, ZASP, 
STOART, SAWP, SPAV). Działają na pod-
stawie pochodzącej z 1989 roku ustawy 
o stowarzyszeniach (Prawo o stowarzysze-
niach) i Ustawy o zbiorowym zarządzaniu 
prawami autorskimi i prawami pokrew-
nymi z 2018 roku, a ich członkiem może 
być osoba fizyczna i prawna (np. produ-
cent filmu, organizacja radiowa czy telewi-
zyjna). Zezwolenia na prowadzenie dzia-
łalności w zakresie zarządzania prawami 
wydaje stowarzyszeniom MKiDN. Ono też 
te organizacje nadzoruje. Celem OZZ jest 
zarządzanie i ochrona powierzonych im 
praw. Przyjęło się uważać, że oznacza to: 
negocjowanie i zawieranie umów licencyj-
nych z użytkownikami reprezentowanego 
repertuaru, pobieranie od użytkowników 
wynagrodzeń i odpowiedniej dokumenta-
cji, z której wynika, jakie utwory zostały 
wykorzystane, oraz repartycję otrzyma-
nych pieniędzy na podstawie dostarczo-
nej dokumentacji.
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Jaki fragment utworu 
można wykorzystać, nie 
pytając właścicieli praw 
i nie regulując należności 
autorskich? To popularne 
pytanie. Niestety zbyt 
częste, bo świadczące 
o totalnym niezrozumieniu 
zagadnienia. 

Małgorzata 
Przedpełska-Bieniek
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cie w naszej muzyce dźwięków nagranych 
z innych źródeł. Pozwalają zapisać próbki 
brzmienia prawdziwych instrumentów, które 
potem stają się tworzywem do powstają-
cych utworów. W podobny sposób można 
pobierać brzmienia z gotowych kompozy-
cji. Mogą to być dłuższe fragmenty, najczę-
ściej powtarzane w formie pętli. Posiada-
jąc odpowiednie urządzenia, można takie 
próbki przetwarzać, filtrować i wyizolo-
wywać z nich poszczególne dźwięki czy 
struktury. Z loopów udostępnionych przez 
muzyków Paktofoniki (Rahim, Fokus, 
wykonanie DJ Bambus, realizacja Mate-
usz Kosman) korzystaliśmy dla potrzeb 
ilustracji muzycznej w filmie Jesteś Bogiem 
(reż. Leszek Dawid, 2012).

Początki takich praktyk sięgają lat 50. 
XX wieku. Wtedy powstawały kompozy-
cje z nurtu muzyki konkretnej i elektro-
nicznej, i w nich wykorzystywano ścinki 
taśmy pozyskiwane z innych nagranych 
wcześniej utworów. Z muzyki uważanej 
za poważną pobieranie próbek i goto-
wych fragmentów utworów przeniesiono 
na grunt muzyki rozrywkowej (The Beatles, 
Pink Floyd i in.). Przez lata nie było jasnej 
wykładni, czy sampling jest zgodny z pra-
wem, czy narusza prawo autorskie osób, 
które miały udział w powstaniu rejestracji, 
z których próbki są pobierane? Pierwsze 
rozstrzygnięcia pojawiły się w USA w 1991 
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minimum indywidualności, które stanowi-
łoby wartość progową dla uzyskania ochrony 
w prawie autorskim i pozwalałoby w sposób 
dostatecznie bezpieczny rozróżnić wytwory 
intelektualne zdatne i niezdatne do ochrony”. 
A Małgorzata Sudoł („Prawo autorskie, czyli 
o korzystaniu z czyjejś twórczości w druku 
i internecie”, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 
2006) dodaje: „Jedynym kryterium jest 
zdrowy rozsądek i spełnienie innych nie-
zbędnych kryteriów, jak oryginalność czy 
indywidualność. Możliwe jest uznanie za 
utwór chińskiej litery w danym wykonaniu, 
SMS-a, hasła reklamowego, sloganu czy tytułu 
dzieła, jeżeli jest wystarczająco oryginalny”. 
Piotr F. Piesiewicz („Utwór muzyczny i jego 
twórca”, Wolters Kulwer, 2009) zauważa, 
że w 1952 roku amerykański sąd „w spra-
wie Northernmusic Corp. v. King Record 
Distribution Co. uznał, że użycie więcej niż 
czterech taktów jest już naruszeniem prawa 
autorskiego” i to także może być pewną wska-
zówką. Podobnie jest z tekstem. Czasem jest 
to tytuł, czasem wymyślone przez autora 
słowo. Najbardziej charakterystyczną czę-
ścią jest szlagwort i wtedy wystarczy kilka 
słów, ale o tym już pisałam. 

Na kierunek myślenia prawników wska-
zują rozstrzygnięcia dotyczące samplingu. 
Jest to technika nieodłącznie związana 
z muzyką hip-hop. Samplery (cyfrowe 
urządzenia próbkujące) umożliwiają uży-

CZY PAŃSTWO NAS SŁYSZĄ? 

roku (Piotr F. Piesiewicz). 
W przypadku piosenek MC 
Hammera „U Can’t Touch 
This” (próbki z piosenki 
Ricka Jamesa „Super Freak”) 
i Vanilla Ice „Ice Ice Baby” 
(próbki z piosenki Queen 
i  Davida Bowie „Under 
Pressure”) podpisano sto-
sowane umowy. Natomiast 
w  trakcie pospiesznych 
rozmów z Grand Upright 
wypuszczono na rynek 
sporną piosenkę (zawierała 
sample z piosenki Gilberta 
O’Sullivana „Alone Again 
Naturally”) rapera Biz Mar-
kie, co zakończyło się pro-
cesem sądowym i rozstrzy-
gnięciem Sądu Federalnego: 

„Samplowanie cudzego utworu bez zgody 
właściciela praw autorskich jest kradzieżą 
części tego dzieła”.

Obecnie sampling jest stosowaną tech-
niką kompozytorską. Powstają utwory, które 
opierają się wyłącznie na samplingu. Należy 
je traktować jako twórczość zależną, a oso-
bami, do których należą prawa pierwotne 
są wydawca i wykonawcy (próbki brzmie-
nia instrumentów – chronienie fonogramu) 
lub autorzy, wydawca i wykonawcy (sam-
pling z gotowych utworów). Rozpatrując 
sprawy o naruszenie praw autorskich, sądy 
często wykorzystują testy tzw. przeciętnego 
słuchacza (ang. ordinary observer test) i na 
tej podstawie orzekają, czy podobieństwo 
lub zapożyczenie jest wystarczająco istotne. 
W nowej kompozycji próbki mogą ulec 
daleko idącym przeobrażeniom, a więc naj-
trudniejszym punktem całej sprawy jest 
dowiedzenie, że takie samplowanie miało 
miejsce. Jeżeli brzmienie jest wyjątkowo 
charakterystyczne, to jedna nuta może sta-
nowić zarówno o rozpoznawalności, jak 
i „istotnym wkładzie” użytej próbki w nowy 
utwór. Nie można też sądzić, że niewielka 
ilość wykorzystanego materiału rozstrzyga 
o bezkarności procederu! Magiczne osiem 
taktów to mrzonka, bo po co nam najdłuż-
szy nawet fragment czyjegoś utworu, jeżeli 
ma pozostać nierozpoznany? A rozpoznanie 
już kosztuje. Czasem bardzo słono.

MAGICZNE OSIEM TAKTÓW WSZECHSTRONNY MISTRZ
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Jesteś Bogiem, reż. Leszek Dawid
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 MOJA (FILMOWA) MUZYKA

Andrzej Korzyński to bez wątpienia 
jeden z najbardziej wszechstron-
nych – a zarazem najpracowit-
szych – naszych kompozytorów. 

Pisze piosenki i utwory instrumentalne, 
muzykę baletową, radiową, telewizyjną, fil-
mową i teatralną. W jego filmografii znaj-
duje się ponad 120 tytułów, a w blisko 50 
filmach i serialach pojawiają się piosenki 
jego autorstwa. 

Jest absolwentem Państwowej Wyższej 
Szkoły Muzycznej w Warszawie 
(1964), gdzie studiował kompozy-
cję i dyrygenturę. Od początku dzia-
łalności twórczej pochłonęła go – 
przede wszystkim – rozrywka. Ma 
na swym koncie muzykę do wielu 
niezapomnianych przebojów, m.in. 
„Żółtych kalendarzy” i „Kochać” 
Piotra Szczepanika, „Domek bez 
adresu” Czesława Niemena, „Moty-
lem jestem” Ireny Jarockiej, „Do 
łezki łezka” czy „Szparka sekretarka” 
Maryli Rodowicz. To on wymy-
ślił i wykreował słynnego Franka 
Kimono z jego megaszlagierem 
„King Bruce Lee karate mistrz” czy 
napisał popularny pastisz disco polo 
„Mydełko Fa”, brawurowo wyko-
nany przez Marlenę Drozdowską 
i Marka Kondrata. 

„Pod koniec lat 60. Andrzej 
Korzyński wyjechał z Polski. Pisał 
muzykę filmową w Paryżu i Rzy-
mie, zdobywając niezwykle cenne 
kontakty i doświadczenie. Gdy wró-
cił do kraju, zarobione pieniądze 
kazano mu wpłacić do banku, doło-
żono grzywnę i zabrano paszport. 
Pozbawiony możliwości wyjazdu 

Tegoroczna Gdynia Dzieciom przebiegła pod znakiem muzyki, 
prezentując dokonania m.in. Andrzeja Korzyńskiego, autora 
partytur do słynnego Kleksowego kwadryptyku Krzysztofa 
Gradowskiego. W sierpniu kompozytor otrzymał na Grand Prix 
Komeda w Ostrowie Wlkp. nagrodę za całokształt twórczości.

kompozytor zaczął pisać muzykę do pol-
skich filmów. Dużo muzyki” – tak zaczyna 
swą opowieść o tym wybitnym artyście 
Michał Wilczyński, szef GAD Records, 
na łamach książeczki towarzyszącej płycie 
z muzyką pochodzącą z obrazu W pustyni 
i w puszczy (1973) Władysława Ślesickiego.

Korzyński jest autorem muzyki do ponad 
120 filmów fabularnych, dokumentalnych, 
animowanych, a także seriali telewizyjnych, 
jego piosenki pojawiają się w blisko 50 (naj-
częściej oczywiście „Żółte kalendarze”). 
Komponował dla m.in. Andrzeja Wajdy 

(Wszystko na sprzedaż, 1968; Polowanie 
na muchy, 1969; Brzezina, 1970; Człowiek 
z marmuru, 1976; Człowiek z żelaza, 1981; 
Panna Nikt, 1996), Andrzeja Żuławskiego 
(Trzecia część nocy, 1971; Diabeł, 1972; Na 
srebrnym globie, 1987; Szamanka, 1996; 
Kosmos, 2015), Edwarda Żebrowskiego 
(Ocalenie, 1972), Janusza Nasfetera (Motyle, 
1972; Nie będę cię kochać, 1973), Sylwe-
stra Chęcińskiego (Nie ma mocnych, 1974; 
Kochaj albo rzuć, 1977; Wielki Szu, 1982), 
Krzysztofa Gradowskiego (Akademia pana 
Kleksa, 1983; Podróże pana Kleksa, 1985; 

Pan Kleks w kosmosie, 1988; Triumf 
pana Kleksa, 2001). 

W  1977 roku jego muzyka 
z Czerwonych cierni (1976) Juliana 
Dziedziny została na Festiwalu Pol-
skich Filmów Fabularnych w Gdań-
sku uznana za najlepszą, a w roku 
ubiegłym nominację do Orła uzy-
skała jego partytura do Mowy pta-
ków (2019) Xawerego Żuławskiego, 
filmu zrealizowanego według pozo-
stawionego w artystycznym spadku 
scenariusza ojca reżysera. Przed 
pięciu laty Grzegorz Brzozowicz 
poświęcił kompozytorowi doku-
ment Andrzej Korzyński. Zagu-
biony diament, a dzięki niezwykle 
prężnej firmie fonograficznej GAD 
Records możemy odkrywać wiele 
filmowych zagubionych diamentów 
jego autorstwa (Wielki układ, Panna 
Nikt, Janka, Tulipan). Szczególnie 
godny polecenia jest wydany przed 
kilkoma miesiącami album „80” – 
kompilacja wszystkiego, co najlep-
sze w filmowej twórczości Andrzeja 
Korzyńskiego – wydany z okazji 
80. urodzin artysty. Wszystkiego 
najlepszego!

Jerzy Armata

Andrzej Korzyński
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Oryginalnej idei na film dostar-
czył przyjacielowi kompozy-
tor Andrzej Markowski, wtedy 
już autor muzyki do Pokolenia 

Andrzeja Wajdy, Cienia Jerzego Kawalero-
wicza oraz Krzyża Walecznych Kazimierza 
Kutza. On także miał ochotę na wspólne 
stworzenie z Munkiem i Kurtem Weberem 
rzeczy nietuzinkowej. Do zdjęć przystąpiono 
we wrześniu, a ukończono je na początku 
października. Munk, dotąd związany z Żoli-
borzem, właśnie się przeprowadził i zamiesz-

SPACEREK STAROMIEJSKI
KRÓTKOMETRAŻOWCY

Marek Hendrykowski

Po ukończeniu Eroiki wyobraźnia 
reżyserska Andrzeja Munka zatęskniła 
za wolnością nakręcenia czegoś 
absolutnie odmiennego…

W ogłoszonym kilkadziesiąt lat póź-
niej drukiem na łamach „Images” wspo-
mnieniu, 10-letnia na planie filmu córka 
poety Julia Przyboś tak oto relacjonowała 
swoją przygodę z kamerą: „Wszystkie fil-
mowe rekwizyty były moje własne: nie-
bieska sukienka uszyta przez mamę, biała 
bluzka, podkolanówki, sandały, czarne 
lakierki z Brukseli od wuja Jana (Szcze-
pańskiego). Nawet worek na kapcie był 
mój. (…) Rano przyjeżdżała z wytwórni 
ciężarówka i jechaliśmy na plan. Zajmo-
wała się mną oddelegowana do mnie młoda 
kobieta, która miała za zadanie dbać o mój 
dobry humor. Byłam bardzo łakoma i nigdy 
w życiu nie spędziłam tyle czasu w kawiar-
niach Starówki, jedząc ciastka i kremy, bo 
jak to często na planie bywa, czekało się na 
słońce, żeby kręcić. (…) Na planie musia-
łam być dość nieznośna, skoro zasłużyłam 
sobie u Munka i Webera na przezwisko 
»Koszmarek«. Ale w czasie kręcenia filmu 
byłam bardzo zdyscyplinowana, bo rzadko 
kiedy kręciliśmy więcej niż trzy ujęcia. Po 
skończeniu zdjęć Andrzej Munk powiedział 
mamie, że »zaoszczędzili« na mnie sporo 
zagranicznej taśmy filmowej”.
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Julię podpowiedział Munkowi Walerian 
Borowczyk, gdy ten poskarżył się, że bez-
skutecznie poszukuje młodziutkiej aktorki 
do swego filmu. Jej wybór okazał się strza-
łem w dziesiątkę. Młodziutka wykonaw-
czyni dzielnie i z wdziękiem zrealizowała 
wszystkie postawione przed nią zadania. 
W epizodach aktorskich wystąpili: opera-
tor Stanisław Niedbalski w roli nauczyciela 
muzyki oraz sam Munk jako nieznajomy, 
prowadzący rozmowę w budce telefonicznej. 

Nawet po tylu latach Spacerek staromiej-
ski pozostaje dwuaktowym majsterszty-
kiem, pod względem finezji łączenia 
obrazów wizualnych i audialnych daleko 
wyprzedzającym swój czas. Powstała jedyna 
w swoim rodzaju kompozycja audiowizu-
alna, w której żywioł dźwięku ma nie tylko 
wartość równorzędną obrazom wizual-
nym, ale częstokroć gra pierwsze skrzypce. 

Wyczulona na rozmaite doznania wraż-
liwość. Zanurzenie w odmienne stany rze-
czywistości. W podziw wprawia widza 
(i słuchacza!) niezwykła maestria, z jaką 
autor filmu połączył i scalił dwa subtelnie 
ze sobą splecione pasma prowadzenia nar-
racji: z jednej strony – elementy i aspekty 

subiektywizujące, z drugiej – obiektywi-
zujące ekranową suitę o warszawskiej Sta-
rówce. To jeden z najpiękniejszych polskich 
krótkich metraży tamtego okresu: poetycka 
fuga o wagarach ducha, prozie codzienno-
ści przemienionej w poezję i nienasyconej 
radości odkrywania świata na nowo.

Mamy tu fugę dokumentalną w potrój-
nym co najmniej znaczeniu. Po pierwsze – 
fugę (łac. fugare – uciekać, umykać) jako 
ucieczkę młodziutkiej bohaterki przed 
rutyną przytłaczających ją codziennych 
obowiązków i monotonią rygorów szkol-
nych, domowych etc. Po drugie – arty-
styczną ucieczkę samego Munka i zespołu 
współautorów przed różnymi serwitutami 
i matrycami, jakie nakładała na filmowców 
zbanalizowana formuła dokumentu mają-
cego zilustrować odbudowę wojennych 
zniszczeń Warszawy. I po trzecie wreszcie – 
kunsztowną audiowizualną fugę, odświe-
żającą styl i formę filmową w połączeniu 
z wrażliwością na zmysłową urodę ist-
nienia. Całkiem sporo jak na zaledwie 18 
minut projekcji, wliczając w to animowaną 
czołówkę i wywieszkę z napisem „Koniec” 
wypisanym dziecięcą ręką.
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kał na Nowym Mieście, przy ulicy Starej, 
odkrywając rozliczne uroki bliższej i dal-
szej okolicy. 

Pomysł był intrygujący. Jego nowy film 
miał być krótkometrażowym eksperymen-
tem akustyczno-wizualnym. Przychylna 
muzom październikowa aura sprzyjała eks-
perymentowaniu w różnych dziedzinach 
sztuki: w filmie, teatrze, sztukach plastycz-
nych, muzyce. Zwłaszcza w muzyce. Był to 
wszak czas Warszawskiej Jesieni. A w słyn-
nym czarnym pokoju 6 x 6 metrów z obro-

towymi panelami ścian, zaprojektowanym 
przez duet architektów Zofię i Oskara Han-
senów, w listopadzie 1957 zainaugurowało 
swą działalność, pod kierunkiem Józefa 
Patkowskiego, Studio Eksperymentalne 
Polskiego Radia.

Nie przypadkiem pojawiło się tutaj hasło: 
Studio Eksperymentalne. Trzej jego człon-
kowie: pomysłodawca filmu kompozytor 
Andrzej Markowski oraz inżynierowie elek-
tronicy i reżyserzy dźwięku Eugeniusz Rud-
nik i Krzysztof Szlifirski wykreowali wspólnie 
jedyną w swoim rodzaju, na wskroś nowo-
czesną, kompozycję dźwiękową, dokonując 
wydatnego poszerzenia granic tego, co przy-
wykło się obiegowo uważać pod pojęciem 
muzyki filmowej. 

O czym opowiada Spacerek staromiejski? 
Konstrukcję fabularną ograniczono do abso-
lutnego minimum, sprowadzając opowieść 
do serii luźno związanych ze sobą przygód 
młodej wrażliwej osoby. Uczennica szkoły 
muzycznej, ze skrzypcami w futerale i wor-
kiem na kapcie, wraca ulicami warszawskiej 
Starówki po nudnych lekcjach w szkole do 
domu, odkrywając, jak bardzo fascynujący 
jest zwykły świat, w którym żyje. Przez cały 
film. Tylko tyle i aż tyle.

To „na zewnątrz”, bo w warstwie mikroz-
darzeń pełna przygodnych doznań wędrówka 
po Starym Mieście wypełniona jest dobie-
gającymi zewsząd przeróżnymi odgłosami. 
Część z nich bywa prozaiczna, jak szura-
nie miotłą po chodniku albo ujadanie psa. 
Inne (recytacja antycznego tekstu, próba 
chóru, strojenie kościelnych organów etc.) 
pochodzą ze świata kultury. Bohaterką kie-
ruje ciekawość, rodzaj wrażliwości umownie 
nazywanej słuchem muzycznym i dziecięca 
otwartość na wszystko, co niesie ze sobą sto-
łeczna audiosfera. 

W rezultacie napotykamy chmurę doznań. 
Film od początku do końca skupia uwagę na 
tym, co łączy zmysły z umysłem, a umysł ze 
zmysłami. Postrzegać – to widzieć, ale i sły-
szeć. Słuchanie z uwagą wszystkiego, co nas 
otacza, pozwala na nowo odkryć świat, w któ-
rym żyjemy. Aby osiągnąć ten prekursorski 
na owe czasy efekt ekranowy, trzeba było 
sprawić, by na ekranie pojawił się kosmos 
codziennych dźwięków – muzyka sfer rze-
czywistości. I właśnie to zadanie realizator-
skie zafrapowało Munka.

Spacerek staromiejski,  
reż. Andrzej Munk
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Maciej Jarkowiec – autor książki 
„Rewolwer obok Biblii” – 
przyznaje, że jedną z inspira-
cji do pisania było dla niego 

malarstwo Edwarda Hoppera. Tego arty-
stę na prywatny użytek nazywam czułym 
podglądaczem. Jak nikt inny potrafił oddać 
na płótnie samotność i pogubienie świata. 
W obrazach Amerykanina jest przestrzeń, 
dystans, a jednocześnie emocjonalna bli-
skość z portretowanymi. Chodzi przecież 
o moment zauważenia. „Nie śmiem mie-

rzyć się z talentem Hoppera” – pisze polski 
reporter. – „Jednak przystępując do pisania, 
szukałem pomysłu na zamknięcie Ame-
ryki między okładkami, podobnie jak on 
zamykał ją w ramach niedużych przecież 
płócien”. Udało się. Ludzie zza oceanu, ci 
z przeszłości i ci współcześni, są na wycią-
gnięcie ręki. 

PODRÓŻ W CZASIE 
I W PRZESTRZENI
Książka Macieja Jarkowca prowadzi czy-
telnika od statku angielskiej ekspedycji 
kolonialnej z XVI wieku po prezydenturę 
Donalda Trumpa, od niewolniczego Połu-
dnia po usłane uprawami konopi współ-
czesne Kolorado.

Ważna część tej opowieści to rodzinna 
historia reportera, relacja z doświadczenia 
emigracji, które wiąże się z dziecięcą tęsk-
notą. W pamięci dojrzałego dziś mężczy-
zny pojawiają się obrazy z głowy małego 
chłopca, którego mama wyjeżdża za ocean. 
„W papierosowym dymie, w  strzępach 
rozmów, toastów i śpiewów docierały do 
mojej poduszki tajemne słowa ze świata 
dorosłych: Jaruzelski, granica, wiza, Wie-
deń, Ameryka, emigracja” – pisze autor. 
W tym samym momencie jego mama mie-
rzy się ze swoimi emocjami. Lęk, strach 
i niepewność mieszają się z nadzieją na 
lepsze życie. 

ŁOWCY SERC I PIENIĘDZY
Sam tytuł książki zdradza dwa z wielu tema-
tów, które pojawią się w środku. Podróżu-
jąc po USA, poznajemy m.in. wielowy-

znaniowy Kościół Lakewood. Nie istnieją 
w nim sakramenty czy liturgia. Spotkania 
przypominają bardziej religijny spektakl. 
W rolach głównych: gwiazdy chrześci-
jańskiego rocka, popu i gospel. Jarkowiec 
pisze o komercyjnym teleewanglizmie, 
który zaczął się od Billy’ego Grahama. 
Duchowny Południowej Konwencji Bap-
tystów pod koniec lat 40. XX wieku zaczął 
jeździć po kraju z kazaniami. Jak czytamy: 
„łączne dochody organizacji religijnych 
zarządzanych przez kilkudziesięciu naj-
bogatszych amerykańskich maegapasto-
rów liczy się w miliardach. Kongresowe 
śledztwo ujawniło, że niektórzy z teledu-
chownych posiadają floty bentleyów i rolls -
royce’ów, prywatne odrzutowce, a na luk-
susowe wakacje latają za datki wiernych”. 
Biznesmen z Torunia do takiego poziomu 
może jedynie aspirować. 

Rewolwer, który pojawia się na okładce 
książki, otwiera temat dostępu do broni 
i wojen, na które wysyła się młodych Ame-
rykanów. Reporter trafia w sedno krót-
kim fragmentem: „Ameryka rożnie defi-
niuje próg dorosłości. Urżnąć można się 
dopiero po skończeniu dwudziestu jeden 
lat. Wynająć samochód, gdy się ma lat dwa-
dzieścia pięć – dla młodszych kierowców 
ceny ubezpieczenia w wypożyczalniach 
są zaporowe. Ale na wojnę jest się goto-
wym w wieku lat osiemnastu. Imperium 
uznaje, że zanim człowiek stanie się na tyle 
odpowiedzialny, żeby jeździć nie swoim 
samochodem, jest wystarczająco dojrzały, 
aby dać mu karabin i wytłumaczyć, kogo 
i dlaczego powinien zabijać”. 

W CO WIERZY AMERYKA? TO, CO POWRACA

Weronika Wawrzkowicz-Nasternak

Reporterska książka osadzona w Ameryce 
przekracza jej granice. Opowiada 
o sprawach uniwersalnych – zderzeniu 
marzeń z rzeczywistością i pragnieniach, 
które popychają do działania, 
a jednocześnie unieszczęśliwiają.
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CZEGO NIE WIDAĆ

Maciej Jarkowiec
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Mamy w polskim kinie boom na 
lata 80. XX wieku. Aż cztery 
filmy, które trafiły ostatnio do 
rozpowszechniania, rozgry-

wają się w tamtej dekadzie. I po równo – 
dwa z nich (Hiacynt Piotra Domalewskiego 
oraz Żeby nie było śladów Jana P. Matuszyń-
skiego) pokazują ją w ciemnych barwach, 
a dwa (Zupa nic Kingi Dębskiej, Najmro. 
Kocha, kradnie, szanuje Mateusza Rakowi-
cza) kolorowo i sentymentalnie. Z jednej 
strony nasi twórcy szukają niepokojących 
analogii ze współczesnością (nadużycia 
władzy, przemoc sił porządkowych, homo-
fobia, ograniczenia praw obywatelskich), 
z drugiej rekonstruują „mity założycielskie” 
rodzimej popkultury. Prezentują rozmaite 
„artefakty” minionej epoki – takie jak mały 
fiat, dżinsy z Peweksu, kartki żywnościowe, 
kasety wideo z pornosami – na które teraz 
spoglądamy z rozbawieniem, a i niejakim 
rozrzewnieniem.

Ta ambiwalencja zgodna jest z tym, jak 
i ja postrzegam lata 80., czas mojego dora-
stania. Kojarzą mi się one z udręką czy 
nawet traumą wywoływaną przez zjawiska, 
które dzisiaj można by – ot tak, od niechce-
nia – zapisać w formie hasztagów: #stan-
wojenny, #pałowanie, #kolejki, #zamknię-
tegranice... Zarazem jest to epoka, w której 
z wypiekami na twarzy słuchało się pro-
test songów Maanamu, a z fetyszystycz-
nym entuzjazmem traktowało wszystko, 
co przychodziło z Zachodu, choćby to 
była plastikowa reklamówka z „erefenow-
skiego” supermarketu. W latach 80. życie 
i książki były tanie, telewizja oprócz dętej 
propagandy nadawała wiele wartościowych 
programów, a do kościoła, owszem, się 
chodziło, żeby pomodlić się za ojczyznę, 
ale Kościół nie wpływał jeszcze na prawo, 
politykę i edukację. Przede wszystkim zaś 
człowiek – czyli ja – był wtedy młody. I to 
jest ostateczny, niepodważalny argument 
wszelkich nostalgicznych opowieści.

Klimat podróży w czasie najmocniej 
czuć w filmie Kingi Dębskiej (rocznik 
1968). Mógłbym do tej fabuły dorzu-
cić kilka anegdot. Bohaterom, po wielu 
perypetiach, udaje się w końcu wyje-
chać z wycieczką na Węgry, jako i mnie 
się wówczas udało. Z tym, że w filmie 
rodzina jedzie na handel, sprzedawać lisie 

ogonki. Mnie natomiast rodzina przy-
kazała kupować, co tylko się da, gdyż 
w naszych sklepach nie było wówczas 
literalnie niczego. Kupiłem więc mydła, 
słodycze, pasty do zębów, nawet żyletki. 
A także coś, co wydawało mi się szam-
ponem; język węgierski zdecydowanie 
nie ułatwiał identyfikacji produktu. Gdy 
jednak wylałem go na głowę, okazało się, 
że się nie pieni. Wspólnym rodzinnym 
wysiłkiem ustaliliśmy, że najpewniej jest 
to płyn do płukania tkanin.

Wolałbym jednak, żebyśmy się za bar-
dzo nie roztkliwiali, obserwując np. walkę 
bohatera Zupy nic o komplet wypoczyn-
kowy, który „rzucili” do sklepu. Choć 
rozumiem, że z upływem czasu absurd 
ponury zmienia się w absurd wesoły. 
Dostrzegam jeszcze jedno nieuchronne 

zjawisko. Lata 80., czy może szerzej – cały 
PRL, stają się coraz bardziej konwencjo-
nalne. Zredukowane do kilku atrybutów 
i haseł wywoławczych. Solidarność, ubecy, 
ZOMO, kolejki, włosy na tapir etc. Z bie-
giem lat zacierają się szczegóły, wyciszają 
emocje. Przecież epoka napoleońska też 
już jest dla nas wyłącznie kostiumowym 
spektaklem.

Myślę jednak, że naszych młodych reży-
serów interesuje w latach 80. nie tylko 
ich swojski glamour. Wzmożone zain-
teresowanie tamtą dekadą wynika także 
z poczucia, że w niej odnajdziemy przy-
czyny wielu naszych obecnych proble-
mów. Przyczyny, o których zapomnieli-
śmy lub o których woleliśmy do tej pory 
nie dyskutować. Ale jak wiadomo to, co 
wyparte, powraca.

Bartosz Żurawiecki

Epoka PRL-u wydaje się dość szeroko 
prezentowana w polskim kinie. 
W najnowszych filmach powraca 
ostatnio dekada lat 80. i to zarówno w jej 
wymiarze tragicznym, jak i zdecydowanie 
komediowym.

Hiacynt, reż. Piotr Domalewski
Najmro. Kocha, kradnie, 
szanuje, reż. Mateusz Rakowicz
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Żeby nie było śladów, reż. Jan P. MatuszyńskiZupa nic, reż. Kinga Dębska
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W poprzednim numerze „Maga-
zynu…” pisaliśmy o „sześć-
dziesiątkach” Agnieszki El-
banowskiej i Damiana Kocu-

ra. We wrześniu i październiku trwały zdjęcia 
do długo wyczekiwanego debiutu fabularnego 
znanego duetu: Monika Strzępka (reżyseria) 
i Paweł Demirski (scenariusz). Znamy ich nie 
tylko z głośnych przedstawień teatralnych, 
ale także ze znakomitego serialu Artyści. Ich 
debiut – Zaprawdę, Hitler umarł – to kolejny 
tytuł z flagowego programu Studia, jakim jest 
60 Minut. Koproducentem obrazu jest stały 
partner Studia – Canal+ Polska, a program 
został wsparty przez PISF.

Akcja filmu toczy się we współczesnym 
państwie Europa, kilkadziesiąt lat po zwy-

STUDIO MUNKA

JAK JEDNEGO LATA ZROBIĆ 
10 FILMÓW I NIE ZWARIOWAĆ
To było najbardziej intensywne lato 
w 15-letniej historii Studia Munka-SFP. 
Młodzi twórcy – głównie reżyserki – 
realizowali zdjęcia do aż siedmiu 
filmów z programu 30 Minut! Do tego 
intensywnie pracowaliśmy nad trzema 
pełnymi metrażami.

cięstwie nazistów w drugiej wojnie świato-
wej. Osiemdziesiąt lat temu naziści wygrali 
drugą wojnę światową i zjednoczyli pod-
bite kraje. Czterdzieści lat później poko-
lenie dzieci faszystowskich oprawców 
potępiło zbrodniczą ideologię i wzięło na 
siebie winy zwycięzców. Od tego momentu 
pamięć o ofiarach wojny spaja społeczeń-
stwo Zachodu. „Na pamiątkę tamtej męki” 
ludność dokonuje rytualnych aktów samo-
udręczenia, kompulsywnie się umartwia, 
pokutuje, grzęźnie w coraz bardziej ekscen-
trycznych, ekspiacyjnych ceremoniach. Do 
takiego świata trafia tajemniczy chłopiec...

„Zaprawdę, Hitler umarł to opowieść 
o wędrówce dziecka, które socjalizuje się 
w dziwacznym świecie wiecznego poczu-

cia winy i miękkiego autorytaryzmu” – 
mówi Monika Strzępka. – „Ten film dotyka 
tematów postpamięci i ideologicznych 
korzeni współczesnych nacjonalizmów”. 
„To obraz o dwóch ulubionych namiętno-
ściach Europejczyków – Europie i histo-
rii” – dodaje Paweł Demirski, autor sce-
nariusza. – „To także opowieść o tym, że 
powiedzenie »historia jest nauczycielką 
życia« brzmi jak ironiczny żart rzucony 
w fabryce drutu kolczastego”. „Zaprawdę, 
Hitler umarł to filmowa dystopia, gatunek, 
po który rzadko sięgają polscy twórcy. 
W Studiu Munka bardzo cenimy takie 
nieszablonowe, odważne projekty” – pod-
kreśla Jerzy Kapuściński, dyrektor arty-
styczny Studia.

Jest to kolejny obraz realizowany we 
współpracy z Canal+, który wciąż poszu-
kuje ciekawych, nieszablonowych histo-
rii i nowych nazwisk. 2021 rok przyniósł 
dalsze zacieśnianie naszego partner-
stwa – przede wszystkim z korzyścią 
dla debiutantów. Canal+ porozumiał się 
bowiem zarówno ze Studiem, jak i z TVN, 
i postanowił wejść do grona koprodu-
centów filmów z programu 30 Minut. Od 
lat budżet wyjściowy „trzydziestek” nie 
zmieniał się, a koszty stale rosną. Solidny 
zastrzyk finansowy to nie tylko wielka ulga 
dla producentów wykonawczych i kierow-
ników produkcji, ale także kolejne cenne 
pole eksploatacji – stacje w ofercie Canal+ 
Polska. I co za tym idzie – tantiemy dla 
twórców. 

Z wielką radością przyjęliśmy wyróż-
nienie w Konkursie Filmów Krótkome-
trażowych 46. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni dla obrazu Synthol 
Piotra Trojana, który niedawno, jako aktor, 
odniósł spektakularny sukces w roli Toma-
sza Komendy. Przypadek sprawił, że zaled-
wie rok po Alicji i żabce Olgi Bołądź poka-
zujemy światu debiut reżyserski kolejnej 
znanej osobowości aktorskiej! Oznacza 
to, że drzwi Studia Munka są otwarte dla 
każdego, kto ma talent, pomysł i potrafi 
nawet niewielkie doświadczenie przekuć 
w propozycję odważnego debiutu. 

Anna Wróblewska
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Helena Czarnik i Monika Strzępka na planie 
filmu Zaprawdę, Hitler umarł
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Zacznijmy od tego: czym jest 
synthol?
To preparat, który powoduje 
gwałtowny przyrost masy 

mięśniowej. W kilka chwil drobny 
chłopak staje się wielkim facetem. To 
bardzo niebezpieczna substancja, któ-
rej stosowanie może prowadzić do 
karykaturalnych kształtów, kalectwa, 
a nawet śmierci. Ale niektórzy wybie-
rają drogę na skróty. Synthol (film 
powstał w ramach programu 30 Minut 
w Studiu Munka-SFP – przyp. red.) 
opowiada historię chłopaka, a konkret-
nie syna, który próbuje odciąć pępo-
winę i uniezależnić się od apodyktycz-
nej matki. 

Wspaniale zagranej przez Iwonę 
Bielską.
Już na pierwszych próbach mieliśmy 
świetny kontakt i oboje wiedzieliśmy, 
jaki rodzaj relacji chcemy zbudować. 
Iwona wnosi do pracy luz i humor. Tak 
wielkich aktorek, jak ona i Ewa Dał-
kowska, która gra jej przyjaciółkę, nie 

reżyseruje się. Wystarczy rozmowa. 
Chciałbym kiedyś być na ich poziomie. 

Pomysł wyrósł z twoich zaintereso-
wań kulturystyką?
Zaraził mnie nią młodszy brat. Zaczą-
łem przyglądać się temu światu od 
środka: rozmawiałem z zawodnikami, 
śledziłem ich wideoblogi, wymagające 
wielkiego hartu i samozaparcia przygo-
towania do zawodów i występów. Oka-
zało się, że wielu z nich podczas tur-
niejów towarzyszą matki. A że zawsze 
interesował mnie temat męskości – 
jej postrzegania i oczekiwań wobec 
„współczesnego mężczyzny”, usiadłem 
do pisania i rozpocząłem treningi.

Film jest fabułą, ale 
zawody, w których Eryk 
uczestniczy są praw-
dziwe?
Długo na nie czekaliśmy – 
to pierwszy konkurs po 
zniesieniu restrykcji pan-
demicznych. Organizato-
rzy zgodzili się wpuścić 
kamerę pod warun-
kiem, że ich nie ośmieszę. 
Nigdy nie miałem takiego 
zamiaru. Synthol bardziej 
niż o sporcie opowiada 
o młodym człowieku, 
przekraczającym próg 
dojrzałości i wychodzą-

cym poza bańkę, w której do tej pory 
żył razem z nadopiekuńczą matką. 
Chciałem, żeby widzowie poznali 
Eryka, zrozumieli go. Ale tak, kręce-
nie na zawodach nie było łatwe – na 
scenę, obok prawdziwych kulturystów, 
mogłem wejść tylko raz. Musiałem 
jednak przeżyć te emocje. Zmierzyć 

SYNTHOLSHORT MIESIĄCA

Rozmowa z Piotrem Trojanem, 
reżyserem filmu Synthol 
(debiut reżyserski aktora) 
wyróżnionego w Konkursie Filmów 
Krótkometrażowych na FPFF w Gdyni

się z nimi. Przerażenie Eryka było też 
moim lękiem.

Grasz i reżyserujesz, napisałeś też 
scenariusz – łączenie tylu ról zawsze 
wymaga od twórcy zachowania 
dystansu wobec własnej pracy. Przy 
debiucie to chyba jeszcze trudniejsze?
Robiłem castingi do roli Eryka, ale 
Paweł Pawlikowski, który widział 
jedną z moich sztuk – sam ją napisa-
łem, zagrałem i wyreżyserowałem – 
podrzucił mi myśl, żebym i tym razem 
sam zagrał. Może trzeba spróbo-
wać – pomyślałem. Stało się to moż-
liwe dzięki wspaniałej ekipie, w znacz-
nej mierze złożonej z kobiet, która 
mnie otaczała. Mieliśmy tylko sześć 
dni na zdjęcia, ale wiedziałem, że 
mogę w pełni zaufać temu zespołowi. 
Zapewne byłoby łatwiej, gdyby grał 
ktoś inny, ale tak było ciekawiej. 

Czy to reżyserskie doświadczenie 
zmieniło coś w twoim patrzeniu na 
aktorstwo?
Zyskałem nową perspektywę i wiedzę. 
Jako aktor jestem jednym z elementów 
większej machiny – przygotowuję się do 
roli, jestem na planie i idę dalej. Reżyser 
zostaje z projektem na znacznie dłużej. 
Nie wiedziałem nic o kamerach, usta-
wieniu światła, obiektywach, zawsze 
obserwowałem to wszystko z boku, teraz 
znalazłem się w środku tego procesu. 
Beata Rakoczy, autorka zdjęć, poświęciła 
mi wiele czasu i wszystko cierpliwie tłu-
maczyła. Wspierały mnie producentki. 
Praca nad Syntholem bardzo wiele mnie 
nauczyła, zwłaszcza pokory. 

Będziesz dalej reżyserować w kinie?
To olbrzymie wyzwanie i pokusa. 
Teraz otworzyły się przede mną aktor-
skie wyzwania, o których zawsze 
marzyłem i realizuję je. Z drugiej 
strony praca nad własnym filmem to 
też spełnienie marzenia od początku 
do końca; napisać coś i nakręcić. Może 
najpierw scenariusz? Aktorstwo samo 
w sobie nigdy w pełni nie zaspokajało 
mojego apetytu na sztukę. Kiedy jest 
bezpiecznie, ja czuję się niebezpiecz-
nie i muszę próbować czegoś nowego, 
wyjść z tej strefy komfortu, zanim 
zrobi się w niej za duszno. 

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska 

APETYT NA SZTUKĘ

Piotr Trojan  
i Iwona Bielska  
w filmie Synthol,  
reż. Piotr Trojan
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1. Otrzymując propozycję zagrania 
roli Barbary Sadowskiej 

(matki Grzegorza Przemyka) 
w filmie Żeby nie było śladów Jana 
P. Matuszyńskiego, stanęłaś przed 
tematem czy przed bohaterką? Co 
pomyślałaś w pierwszej chwili? 
Pierwsze, co poczułam i co wypowie-
działam na głos, to było jedno zdanie: 
„To wielki zaszczyt wcielić się w taką 
kobietę”. I myślę tak do dziś: to był 
zaszczyt. Bolesny i trudny, ale jednak 
ogromny przywilej.

2. Jak dokopać się do prawdy 
o takiej bohaterce?

Nie tyle dokopać się do prawdy o boha-
terce, czy o bohaterach tej miary, co jak 
zbliżyć się do prawdy w szczątkowym 
chociażby wymiarze? Jak opowiedzieć 
ich historię uczciwie i świadomie? Bar-
bara była nieuchwytna, trudna do zdefi-
niowania. Nosiła przeciwności w sobie. 
Z jednej strony krucha, z drugiej silna. 
Cierpiąca, a jednak nie... Po śmierci 
syna nosiła dwa krzyże na łańcuszku, 
a z relacji bliskich jej osób wynika, że nie 
była wierząca. A przecież przyjaźniła się 
z księdzem Popiełuszką. Od chwili, gdy 
zaproponowano mi tę rolę, do momentu, 
gdy stanęłam na planie, minęło sporo 
czasu. Miałam czas na szukanie, odkry-
wanie. Wszystko robiłam na własną rękę. 
Materiałów było mało, archiwalia skąpe. 
Ważne były niuanse, trzeba było praco-
wać na szczegółach, detalach, strzępkach 
informacji. Dla kontrastu, pamiętam 
prace nad postacią Marilyn Monroe do 
spektaklu Krystiana Lupy „Persona” – tu 
z kolei było mnóstwo odnośników, archi-
waliów, dokumentów, jeszcze nieodkry-
tych zdjęć... To był ogrom, zalew mniej 
lub bardziej wiarygodnych faktów. Przy 
Barbarze – zupełnie inaczej: niemal nic, 
jakieś domysły, fragmenty zachowanych 
rozmów, relacji, trochę zdjęć z młodości, 
wspomnień. Sadowska do końca pozo-
stała tajemnicą, niewiele o niej wiadomo. 
Z tego pozlepiałam tę postać. 

3. A miałaś swoje wyobrażenia o tej 
historii?

Nie. Nic nie wiedziałam o tych ludziach, 
nie znałam tematu. Urodziłam się 
i wychowałam w Krakowie. Tam ta 
sprawa nie była znana. Albo nie mówiło 
się o niej w kręgach, w których przeby-
wałam. Zaczęłam więc czytać w inter-
necie o Basi i Grześku. Pierwsze, na 

dziła się w Paryżu i wróciła do Polski 
jako dziecko. Są informacje na temat 
jej twórczości, poglądów politycznych, 
poglądów na życie, kilku operacji, które 
przechodziła, bo przecież miała ogromne 
problemy ze zdrowiem. Ale w pracy nad 
rolą często inne wskazówki mają większe 
znaczenie, np. to, że we wczesnej mło-
dości Barbara świadomie przewiązywała 
sobie oczy przez długi czas – nie widząc, 
pobudzała inne zmysły. Moje myśle-
nie o bohaterkach, które gram, jest czę-
sto inne niż myślenie reżyserów. Zwykle 
buduję świat wewnętrzny tych postaci, 
fantazjuję na ich temat, ale dużo z tego 
zostaje niewykorzystane. Chodzę z tym 
w środku, lepię, to wszystko musi się 
ułożyć we mnie... niekoniecznie rozma-
wiam o tym z reżyserem. 

5. Postać matki jest kluczowa, 
a jednak nie pierwszoplanowa?

Nie robiliśmy filmu o Basi, o jej drama-
cie, choć on tam jest. Obraz jest prze-
siąknięty traumą kobiety, która tracąc 
dziecko, traci część siebie. To były dwie 
ofiary za jednym zamachem. Zabijając 
syna Barbary, nie bezpośrednio, ale zabili 
i ją. Jest takie nagranie na YouTubie – 
to jest jedyne nagranie zrealizowane po 
śmierci Grześka, i w ogóle jedyna chyba 
wypowiedź Barbary Sadowskiej zareje-
strowana kamerą – kiedy to kilka dni po 
śmierci syna, mówi o tym, co się stało. 

6. „Moje dziecko zdawało 
poprzedniego dnia 

maturę pisemną. Było w klasie 
humanistycznej. Było bardzo 
pogodne, jasne. Miało swoje życie, 
samo się wychowało, bo nikt nikogo 
nie może wychować. Bardzo żeśmy 
się kochali”. 
Obejrzałam to nagranie dziesiątki razy, 
w pewnym momencie oglądałam je 
wręcz obsesyjnie. Barbara mówi o mor-
dercach syna: „To zbiorowość chorych 
ludzi, którzy nic nie rozumieją i nic 
nie czują. Są narzędziami. Nie mam do 
nich nienawiści, bo nie można nienawi-
dzić narzędzi”. Bardzo trudno jest mi to 
skomentować, ale to, że zaraz po trage-
dii, ona była w stanie wygenerować taki 
przekaz, uruchomić, czy też zachować 
w sobie taki sposób myślenia, jest dla 
mnie czymś niebywałym.

7. Barbara Sadowska przeczuwała 
niebezpieczeństwo?

Tak, ale nie podejrzewała, że skala zagro-
żenia może być tak wysoka. Raz usły-
szała zdanie: „My was Sadowska nie 
możemy ruszyć, ale syna wam zała-
twimy”. Tłumaczyła sobie, że są różne 
gradacje tzw. załatwienia, że może Grześ-
kowi służba bezpieczeństwa w jakimś 
tam stopniu po prostu uprzykrzy życie – 
np. w pracy. Może do wojska go wsadzą, 
albo do milicji wcielą, zamieszają w jakąś 
aferę kryminalną. Barbara nigdy nie 
przypuszczała, że słowo „załatwić” może 
oznaczać zabić, że władza może posunąć 
się do zbrodni, morderstwa.

8. Spotykałaś się z osobami, które 
znały Barbarę Sadowską?

Rozmawialiśmy z kobietą, która była jej 
przyjaciółką, opiekunką, powierniczką. 
Powiedziała nam kilka rzeczy, m.in. to, 
że Barbara miała w domu, prócz wielu 
innych zwierząt, żółwia, który żył na 
wolności. To tak jak ja. Przywiozłam, 
a w zasadzie przemyciłam go z mamą 
z wakacji w Bułgarii. Mój żółw Kuba też 
żył swobodnie, chodził po domu. To było 
magiczne, śmieszne, dziwne. Ale relacji, 
czy może raczej świadków, dysponentów 
wiedzy o życiu Barbary Sadowskiej nie 
było zbyt wielu. We mnie zawsze w tego 
typu sytuacjach rodzi się wątpliwość, jak 
blisko prawdy rzeczywiście były te osoby. 
Czy nie chodzi bardziej o ich wyobraże-
nia? Każdy z nas przyjmuje jakiś filtr – 
oczekiwań, wybiórczej pamięci, własnej 
wrażliwości – gdy kreśli portret jakiejś 
postaci. Zachowuję czujność wobec 
takich świadectw. One często w mojej 
pracy nie są przydatne. Czy to, że po 
śmierci syna Barbara zapijała się do nie-
przytomności, mówi mi o niej coś wię-
cej? Znajomi i przyjaciele ratowali ją, 
kryli, pomagali, ale czy takie incydenty 
przybliżają mnie do jej rozpaczy? Spra-
wiają, że lepiej ją rozumiem? Oczywiście, 
że nie. Jako aktorka muszę też umieć 
dokonać selekcji zebranego o danej oso-
bie materiału. 

9. To historia, w której nie ma 
zadośćuczynienia. 

Nie ma zadośćuczynienia, nie ma spra-
wiedliwości, prawdy, światła, nadziei. 
Ale Sadowska pozostała wierna sobie 
do końca. Wierna i wolna. I wciąż 
mi ucieka. Nie umiem jej uchwycić, 
wymyka mi się. I to jest właśnie wspa-
niałe. Nic o niej nie jest i nigdy nie było 
dookreślone. Starałam się znaleźć coś, co 

byłoby moim przeczuciem względem jej 
osoby. Do dzisiaj nie umiem powiedzieć, 
jaka była naprawdę. Zresztą w swojej 
pracy nigdy nie uzurpuję sobie prawa 
do tego. Jak mogłabym... Czy gdyby ktoś 
mnie zapytał, kim jestem, wiedziałabym, 
co odpowiedzieć? 

10. Co było największym 
wyzwaniem w pracy nad tą 

rolą?
Przed rozpoczęciem zdjęć napisałam 
Jankowi, że największym skarbem jest 
dla mnie córeczka. I on mi odpisał, bym 
potraktowała to jako motto Sadow-
skiej. Przez cały okres zdjęć milcza-
łam, choć to uczucie towarzyszyło mi 
zawsze w pracy nad rolą, dopiero dziś 
mogę o tym mówić: bałam się o wła-
sne dziecko. Starałam się wypychać te 
myśli, ale one do mnie wciąż wracały. 
Grając spektakl, mówiąc dziesiątki razy 
jakieś zdanie, wyzwalam pewną energię. 
I jeśli gram tragiczne postaci, w jakiś 
sposób pęknięte, naznaczone traumą, 
to przyciągam bardzo konkretne rze-
czy. Graweruję i swój los, pracując wła-
snym organizmem, zmysłami, emo-
cjami... Czyż nie mówi się, że trzeba 
afirmować dobre rzeczy, pozytywne 
uczucia? Ja w pracy mam często do czy-
nienia z bezmiarem tragedii. Śmierć 
dziecka jest otchłanią. Dociera się na 
skraj egzystencji. Dlatego pracując nad 
postacią Barbary Sadowskiej, mia-
łam w sobie wielki lęk, że ściągnę coś 
złego na siebie i moje dziecko poprzez 
tę rolę. A myślę, że Basia w swoim bólu 
nie zaznała ukojenia. Nie było kresu jej 
cierpienia, samotności. Niewiele rze-
czy mogę o niej powiedzieć na pewno, 
ale wiem na pewno, że umarła trzy lata 
po śmierci syna. W pewnym momen-
cie obiecałam sobie, że zbyt mocno nie 
przejrzę się w jej dramacie. Wiedziałam, 
że nie mogę zajrzeć zbyt głęboko, bo nie 
wrócę. W tym przypadku bardzo pil-
nowałam ustalonych granic. Dziś czuję, 
że to doświadczenie uzdrowiło mnie 
i wyzwoliło z pewnych lęków. A prywat-
nie i zawodowo noszę ich w sobie dość 
dużo. Dźwigam je w życiu, przycho-
dzą do mnie, czy tego chcę, czy nie – 
i teraz czuję się mocniejsza w temacie 
macierzyństwa. To miejsce się we mnie 
wzmocniło. Czuję spokój.

Rozmawiała  
Anna Serdiukow 

co natrafiłam, to artykuł Hanny Krall 
pt. „Była jak wilczyca”. To piękny tekst 
o Barbarze. Była osobliwa. Poetka, ale 
taka poetka na całe życie, w codzien-
nym postrzeganiu ludzi i świata. To był 
człowiek, który miał mnóstwo empa-
tii dla innych. Pomocna, wrażliwa, 
dobra osoba. Trudno jest mówić o takiej 
postaci, trudno ją kreślić aktorsko. 
Sadowska cały czas wymyka się defini-
cjom, prostym opisom.

4. Krall pisała o jej dziwnym 
uśmiechu... 

To też przykuło moją uwagę: uśmiech, 
który błąkał się po twarzy, ni to iro-
niczny, ni uprzejmy, pogodny, wesoły. 
Nie wiadomo było nigdy, co myśli. 
Patrzyła na człowieka nieufnie, „spode 
łba”, jak pisała Krall, a jednak była pełna 
wyrozumiałości wobec innych, czuło-
ści. Bardzo uważna, skupiona, świa-
doma. W jej mieszkaniu, już po śmierci 
syna, cały czas wisiały na żyrandolu 

dwie rzeczy: pierwszy bucik i ostatni but 
Grześka. Wiedziałam, że nie możemy 
tego umieścić w filmie, Janek nie chciał, 
ale cały czas o tym myślę. Ale nasz film 
inspirowany jest przede wszystkim 
książką „Żeby nie było śladów. Sprawa 
Grzegorza Przemyka”. To wspaniale 
napisany reportaż Cezarego Łazarewicza. 
Natychmiast, jak tylko go kupiłam, usia-
dłam w parku i zaczęłam czytać. Tam jest 
taki moment, gdy dość wiernie opisane 
jest katowanie Grzegorza – cały proces 
fizycznego udręczania tego chłopca. I ja 
instynktownie, w trakcie lektury, odrzu-
ciłam tę książkę daleko od siebie. Po pro-
stu odepchnęłam ją, wyrzuciłam w dal. 
To było bezwarunkowe. Nie mogłam 
znieść tego bestialstwa, i ta emocja – nie-
zgody na to, co czytam – była tak nagła, 
że nie zdążyłam nad nią zapanować. 
W pewnym momencie mogłam wspo-
móc się też pracą doktorską na temat 
życia i twórczości Barbary. Opisano 
w niej wiele faktów z jej życia, to że uro-
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Sandra Korzeniak w filmie  
Żeby nie było śladów,  
reż. Jan P. Matuszyński 
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TAK TO SIĘ KRĘCI...

Edward Porembny realizował filmy 
dokumentalne na zamówienie 
nadawców telewizyjnych z całego 
świata – prezentowane były m.in. 

w Channel 4, HBO, Canal+, ARTE, France 
2 czy Al Jazeera. Podejmował trudne 
i kontrowersyjne tematy: L’homme assis 
opowiadał o atlecie z amputowanymi 
nogami, zdobywcy złotego medalu na 
igrzyskach w Seulu w 1988 roku, Angle-
terre Underground o brytyjskich bun-
townikach, Sexopolo o polskim środowi-
sku pornobiznesu, wreszcie Death Leap 
o ludziach skaczących z mostu Golden 
Gate w San Francisco. Jak widać spek-
trum zainteresowań reżysera jest bardzo 
szerokie, jednak to unikalne doświad-
czenia związane z realizacją dokumentu 
Madame Tyson skłoniły go do podzielenia 
się swoimi wspomnieniami i refleksjami 
w formie książki.

W „Senegalskich zapasach” przeplata się 
wiele wątków. Trzon stanowią oczywiście 
perypetie towarzyszące produkcji filmu 
w egzotycznych klimatycznie i kulturowo 
warunkach, ale wiele przy okazji można 
się dowiedzieć o codzienności, polityce 
i zwyczajach ekonomicznych panujących 
w Senegalu, kraju położonym w Zachod-
niej Afryce nad Oceanem Atlantyckim. 
Słowo „zapasy” użyte w tytule ma znacze-

nie zarówno przenośne, jak i dosłowne. 
Tym, co zaprowadziło Edwarda Poremb-
nego do Afryki, jest bowiem nieznana u nas 
dyscyplina sportu – laamb, czyli lokalna 
odmiana zapasów. Niesamowita jest jej 
historia, popularność i rola kulturotwórcza. 

Tradycyjnie sport ten był ściśle zwią-
zany ze żniwami lub udanymi połowami 
w Atlantyku. Rozgrywane na gołej ziemi 
pojedynki wyłaniały lokalnych mistrzów. 
Były też tak niecodzienne okoliczności 
turniejów, jak rozstrzyganie sporów 
i łagodzenie konfliktów między sąsia-
dującymi wioskami. Z czasem senegalskie 
zapasy przeniosły się do miast i skomer-
cjalizowały. Dziś fenomenem jest to, że 
przyciągają na stadiony dziesiątki tysięcy 
widzów, najlepsi zawodnicy mają status 
celebrytów porównywalny do gwiazd 
NBA w Ameryce i zarabiają ogromne 
pieniądze – nawet 200 tys. euro za jeden 
pojedynek. Senegal żyje laamb, tysiące 
młodych mężczyzn, zwłaszcza pocho-
dzących ze środowisk o niskim statusie 
społecznym, trenuje niezmordowanie 
w nadziei na wyrwanie się z biedy i zdoby-
cie sławy. Jest jeszcze jeden niesamowity 
i barwny aspekt tej dyscypliny: ogromna 
rola, jaką odgrywają w niej szamani. I nie 
jest to tylko lokalny koloryt. Każdy z liczą-
cych się zawodników ma na utrzymaniu 
jednego lub kilku prywatnych czarow-
ników, którzy odbywają przed pojedyn-
kiem skomplikowane rytuały, grają na 
bębnach, czasem nawet składają zwie-
rzęta w ofierze. Wiara w czary i zaklęcia 

jest wielka (mimo iż dominującą reli-
gią jest tu islam!). Gdy filmowany przez 
Porembnego zawodnik przegrał walkę, 
a on chciał go odwiedzić i pocieszyć, 
usłyszał od senegalskiego przyjaciela: 
„Edward, zatrzymaj się. Modu uważa, 
że przegrał przez ciebie. Nie jedźcie tam, 
bo możecie zostać pobici”.

Z takimi sytuacjami musiał liczyć się 
reżyser, pracując w nowych, nieznanych 
realiach. Były też inne utrudnienia: pod-
czas ramadanu bohaterowie i lokalni 
współpracownicy zasypiali lub mdleli 
w pracy, nie mogli bowiem aż do zachodu 
słońca wziąć do ust okruszyny pożywienia 
ani łyka wody. A terminy goniły i płacić 
im było trzeba. Nie pomagała też natura. 
Wielką komplikacją techniczną okazał się 
kąt padania promieni słonecznych – pra-
wie 90 stopni i falowanie gorącego powie-
trza. Obraz był niewyraźny i wszystko 
spowijała mleczna świetlista mgiełka. 
W cieniu z kolei było zbyt ciemno – nad 
kontrastem nie dawało się zapanować…

W książce czytelnik znajdzie ogromną 
ilość anegdot, faktów, a także rozważań 
na temat afrykańskiej rzeczywistości. 
Choć czasem mogą wydawać się niepo-
prawne politycznie, fakt że nie wzięły się 
z akademickich deliberacji, ale codzien-
nej praktyki filmowca dokumentalisty, 
sprawia, że książka jest niezwykle zajmu-
jąca i – co bardzo istotne – prawdziwa 
i bliska życiu.

Hanna Adamkowska

Książka „Moje senegalskie zapasy” 
mogłaby śmiało nosić podtytuł „Spowiedź 
dokumentalisty”. Jeden z jej autorów 
jest bowiem doświadczonym filmowcem 
z dorobkiem liczącym kilkadziesiąt pozycji. 
EDWARD POREMBNY, ANNA SIWEK
„MOJE SENEGALSKIE ZAPASY”
WYDAWNICTWO BLUE BIRD, 2020
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IN MEMORIAM

K rystyna Stypułkow-
ska (1939-2020) 
zjawiła się w pol-
skim kinie nagle 

i niespodzianie. Zagrała kilka 
ról, a potem równie niespo-
dziewanie zniknęła z ekranu. 
Pozostanie zapamiętana jako 
Pelagia z  filmu Andrzeja 
Wajdy Niewinni czarodzieje 
(1960), opowieści o mło-
dych ludziach z popaździer-
nikowej Warszawy, żyjących 
w jazzowym rytmie, próbują-
cych w skromnych material-
nie realiach odbudowanej sto-
licy stworzyć sobie namiastkę 
życia w zachodnim stylu. 

Gdy zaproponowano jej, 
by została tłumaczką René 
Claira podczas wizyty fran-
cuskiego reżysera w Polsce, 
była już studentką romani-
styki na UW. Poznała wów-
czas Antoniego Bohdziewi-
cza, u którego zagrała potem 
tytułową rolę w Dziewczy-
nie z dobrego domu (1962). 
Wcześniej jednak za jego 
namową wybrała się na zdjęcia próbne 
do filmu Wajdy. Rola w Niewinnych 
czarodziejach (u boku Tadeusza Łom-
nickiego) uczyniła ze Stypułkowskiej 
aktorkę filmową, choć ona sama nigdy 
do końca nie weszła w rolę, jaką pod-
sunęło jej życie. Po latach wspominała 
w rozmowie z Tadeuszem Sobolewskim: 
„Wciąż pchano mnie w tę panienkę 
z Czarodziei. W kraju nie było szans 

na nic innego. Pamiętam, w Wenecji, 
przemiły skądinąd Kazimierz Brandys 
mówił: pani Krysiu, pani jest dziew-
czyną do lirycznej komedii… Pomyśla-
łam: a chałę! Bo ja lubię bardzo różne 
rzeczy. I później, o wiele później, już 
chyba w czasie stanu wojennego, moją 
ukochaną rólką w fingowanym doku-
mencie o »standardach życia« w Pol-
sce była robotnica z Huty Warszawa”. 

Na początku lat 60. wyjechała do 
Włoch studiować w szkole filmowej. 
Enzo Battaglia obsadził ją w głów-
nej roli w La vita provvisoria (1963). 
W Polsce pojawiła się w serialu Pod-
ziemny front (1965) i w przedstawie-
niach Teatru Telewizji. W tym samym 
czasie jeden z czołowych wschodnionie-
mieckich reżyserów filmowych, Frank 
Beyer, zaproponował Stypułkowskiej 
główną rolę kobiecą w Śladzie kamieni 
(Spur der Steine, 1966). Obraz po pierw-
szym oficjalnym pokazie powędrował 
na półki, by z czasem zyskać renomę 
jednego z najciekawszych, zakazanych 
filmów z NRD. Stypułkowska spotkała 
się z Beyerem po upadku muru berliń-
skiego podczas pokazu Śladu kamieni 
w Waszyngtonie, gdzie wówczas miesz-
kała i pracowała w Instytucie Służby 
Zagranicznej. Uczyła tam języka pol-
skiego amerykańskich dyplomatów 
przed ich wyjazdem na placówki do 
Warszawy, Krakowa i Poznania. Z myślą 
o swoich studentach nakręciła w latach 
80. serię krótkich wideofilmów. Wystą-
piła w nich, objaśniając realia codzien-
nego życia w PRL, od: „Jak nie dać się 
oszukać w restauracji” po „Jak zachować 
ostrożność podczas przesłuchania pro-
wadzonego przez funkcjonariusza SB”. 
Przez lata pisywała z zagranicy do „Dia-
logu”, „Kina”, „Przeglądu Humanistycz-
nego” i „Filipinki”. Odwiedzała regu-
larnie Polskę po przełomie 1989 roku. 
Fascynowały ją przemiany zachodzące 
w kraju. W 1994 zrealizowała w Warsza-
wie zdjęcia do filmu Dzień jak co dzień, 
który wykorzystywała, ucząc o Polsce. 
Amerykanie wysoko cenili jej pracę. 
Została laureatką prestiżowej nagrody 
Coxa za „doskonałe wyniki w naucza-
niu języka”. 15 listopada 2020 roku na 
stronie FB Stypułkowskiej-Smith pojawił 
się wpis Pameli Winfield Rosar, córki jej 
męża: „Z przykrością informuję przy-
jaciół Krystyny o jej odejściu z przy-
czyn naturalnych 20 października 2020 
roku nagle i nieoczekiwanie. Prowadziła 
naprawdę niezwykłe życie”.

Mikołaj Jazdon

Najbardziej rozpoznawalna z roli 
w filmie Andrzeja Wajdy, pozostawiła 
w kinomanach uczucie niedosytu swej 
ekranowej obecności. Za to scenariusz 
jej życia okazał się nadzwyczaj barwny 
i ciekawy, zaskakujący zwrotami akcji.

Krystyna Stypułkowska
NIEWINNA CZARODZIEJKA
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W yzwaniem był Wołyń 
(2016) Wojciecha Sma-
rzowskiego. Mówi reży-
ser: „Kierownik produk-

cji to bufor między prozą życia – kasą na 
film a marzeniami – wizjami artystów. Jak 
jest kasa i są wizje, to nie ma problemu. 
Problem powstaje, gdy kasy, na którą się 
umówiliśmy, nie starcza. Tak było z Woły-
niem. Zdjęcia stanęły. Trzeba było szukać 
różnych rozwiązań. Kluczową rolę odegrał 
Paweł, ze swoją determinacją, doświad-
czeniem i świadomością wagi podjętego 
w filmie tematu. Nie powiem, że mię-
dzy nami nie iskrzyło, ale od początku 
do końca wiedziałem, że razem robimy 
ten film i że go skończymy. I obu nam 
zależało, żebyśmy się potem Wołynia nie 
wstydzili”. 

Bareński kierował produkcją także 
dwóch skromniejszych filmów Smarzow-
skiego – Domu złego (2009) i Drogówki 
(2013), a jeśli chodzi o wielkie wyzwania, 
mógł się poza Wołyniem pochwalić Quo 
vadis (2001) Jerzego Kawalerowicza oraz 
Ogniem i mieczem (1999) i 1920. Bitwą 
Warszawską (2011) Jerzego Hoffmana 
„Paweł – mówi Hoffman – był w pew-
nym sensie »niezauważalny«. Dlatego, że 
wszystko, co miał zrobić dla filmu, robił 
zawsze na czas i perfekcyjnie. Toteż nikt 
nie miał do niego o nic pretensji”.

Paweł Bareński urodził się 20 listopada 
1953 roku w Krakowie. Od 1955 jego życie 
było związane z Warszawą. Studiował 
socjologię na UW, po czym został słu-
chaczem zaocznego Studium Produkcji 
Filmowej i Telewizyjnej w Szkole Filmo-
wej w Łodzi. „Wybrał je, gdyż pasjonował 
się filmem i przejawiał zdolności orga-
nizacyjne” – mówi producent Andrzej 
Stempowski.

Bareński rozpoczął pracę zawodową 
na początku lat 80. w Polfilmie. Prze-
wodniczył zakładowej „Solidarności”, 
za co w stanie wojennym zapłacił utratą 
pracy. „Bezrobotnego Pawła w 1982 roku 
Antoni Sambor przyprowadził do Stu-
dia Irzykowskiego, którego byłem wtedy 
dyrektorem. Powiedział o nim, że dobrze 
się zapowiada, więc może byśmy go przy-
jęli. Zgodziłem się. Pracując przy doku-
mentach Przechodzień (1984) Andrzeja 
Titkowa, Przewodnik (1984) Tomasza 
Zygadły i Jest (1984) Krzysztofa Krau-
zego, Paweł pokonywał pod okiem Antka 
kolejne stopnie wtajemniczenia w kiero-
wanie produkcją filmów” – mówi Tomasz 
Miernowski.

Paweł Bareński
LUBIŁ 
WYZWANIA
Nie mógł narzekać na brak zajęć. Zabiegali 
o niego zwłaszcza producenci i reżyserzy 
przymierzający się do realizacji trudnych 
projektów. Wiedzieli, że ten znakomity 
kierownik produkcji lubi wyzwania i że 
z nim pokonają wszelkie problemy.

Do fabuły Paweł Bareński przechodził 
stopniowo, już poza „Irzykowskim”, na 
przełomie lat 80. i 90. Jako II kierownik, 
a potem kierownik produkcji, współ-
pracował z Zespołami Filmowymi, TVP 
i firmami prywatnymi – np. z Dzielnicą 
Łacińską i Heritage Films. Był współza-
łożycielem Studia Filmowego Kwadryga.

W dorobku Bareńskiego są cztery 
filmy Kazimierza Kutza, w tym Zawró-
cony (1994, TV) i Pułkownik Kwiatkow-
ski (1995). Jest m.in. Pokuszenie (1995) 
Barbary Sass, polska usługa produk-
cyjna dla Dowodu życia (2000) Taylora 
Hackforda, Janosik. Prawdziwa historia 
(2009) Kasi Adamik i Agnieszki Hol-
land, Kret (2010) Rafaela Lewandow-
skiego. Są seriale, np. Modrzejewska (1989) 
Jana Łomnickiego, 40-latek 20-lat póź-
niej (1993) Jerzego Gruzy, Artyści (2016) 
Moniki Strzępki, Osiecka (2020) Roberta 
Glińskiego i Michała Rosy, czy zamyka-
jący filmografię Pawła Bareńskiego Marzec 
1968 (2021) Krzysztofa Langa.

„Paweł to był twardy zawodnik, kre-
atywny żołnierz polskiej kinematografii 
i naprawdę zależało mu na filmach, które 
robił. Lubił wyzwania i był w pracy 24 
godziny na dobę” – mówi Wojciech Sma-
rzowski. „Bywał stanowczy, jednak wszy-
scy widzieli w nim wrażliwego człowieka 
o dużym poczuciu humoru i rozległych 
zainteresowaniach” – dodaje producent 
Feliks Pastusiak.

Paweł Bareński wielbił naturę, zwie-
rzęta, literaturę, historię, wojskowość, 
architekturę, wędrówki. Polskę przemie-
rzył wzdłuż i wszerz; jeśli on wybrał loka-
cje, to na pewno idealne. Smakosz, grzy-
biarz, miłośnik rozmów z przyjaciółmi 
przy dobrym winie, wieloletni piłkarz 
Oldboyów Warszawianki, odszedł w War-
szawie 31 sierpnia w wieku 67 lat.

Andrzej Bukowiecki 

Paweł Bareński
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IN MEMORIAM

P rzez widzów, zmarły w Warsza-
wie tuż przed 91. urodzinami, 
Wiesław Gołas podziwiany był 
za wspaniałe kreacje i nieprawdo-

podobną vis comica, uwielbiany za legen-
darne numery w Kabarecie Starszych Panów 
i u Dudka, za hymn „W Polskę idziemy”, 
za Czereśniaka w Czterech pancernych…, 
za dziesiątki małych i dużych ról, zawsze 
pozostających w pamięci. Za sekundowe 
epizody, którymi potrafił nas zaczarować.

Janusz Gajos wspomina: „Kiedy prze-
prowadziłem się do Warszawy i zdarzało 
nam się spotykać czy spacerować razem 
po mieście, działy się rzeczy niemal nie-
prawdopodobne. (…) Kiedy szliśmy Mar-
szałkowską, cała ulica się jemu kłaniała. 
Naród go po prostu kochał”. A jedyna 
córka przypomina przeznaczone wyłącz-
nie dla niej, gdy była dzieckiem, szczeka-
nie… na dwa głosy w wykonaniu taty – 
dla niej nie tylko fantastycznego aktora, 
ale też człowieka. 

Filmowa biografia Gołasa liczy blisko 
sto tytułów fabularnych, telewizyjnych 
i serialowych, od debiutu w Pokoleniu 
Andrzeja Wajdy po Szablę od komen-
danta Jana Jakuba Kolskiego. Na ekra-
nie częściej pojawiał się w rolach dru-
goplanowych lub znaczących epizodach. 
Swoim postaciom zawsze jednak nada-
wał wyrazisty charakter. „Nieraz wię-
cej satysfakcji czerpałem z niewielkich 
epizodów, w których można naszkico-
wać żywe i barwne postacie. Do takich 
zaliczam np. Franciszka w Grze Jerzego 

Kawalerowicza czy piekarza w Dziurze 
w ziemi Andrzeja Kondratiuka” – wspo-
minał ten genialny aktor. Skalę możliwo-
ści pokazał w tytułowej roli Ogniomistrza 
Kalenia Ewy i Czesława Petelskich, gdzie 
jego bohater zmienia się z zawadiackiego 
wojaka w gotowego do podejmowania 
trudnych wyborów żołnierza. 

Zagrał też m.in. u Henryka Kluby 
(Chudy i inni), Antoniego Bohdziewi-
cza (Szkice węglem), Andrzeja Munka 
(Zezowate szczęście), Wojciecha Jerzego 

Hasa (Lalka), Jerzego Hoffmana (Potop), 
Jerzego Gruzy (Dzięcioł, Noc poślubna 
w biały dzień), Andrzeja Barańskiego 
(Niech cię obleci mara) i Stanisława 
Barei (Żona dla Australijczyka, Poszu-
kiwany, poszukiwana, Brunet wieczorową 
porą). Telewizyjną widownię zachwy-
cił Czereśniakiem (słynne „Tomuś, nie 
piskaj”) z „pancernego” serialu Kon-
rada Nałęckiego, kierowcą Mariankiem 
z Drogi (zapamiętane na zawsze „abso-
lutnie”) Sylwestra Chęcińskiego i sąsia-
dem Majewskim z Alternatywy 4 Barei.

W życiu scenicznym, tuż po dyplo-
mie w PWST w 1954 i po krótkim poby-
cie we Wrocławiu, przez 30 lat związany 
z Teatrem Dramatycznym w Warsza-
wie, potem z Teatrem Polskim. Spośród 
wielu ról wspomniany na wstępie Pap-
kin w „Zemście” był jego rolą popisową. 
„Fredrowski Papkin jest dla mnie uoso-
bieniem zawodu aktora. Grałem go kil-
kaset razy. Każdy z nas, aktorów, jest po 
trosze Papkinem, bo jesteśmy jednocze-
śnie i śmieszni, i tragiczni, sprzedajemy 
się za miskę zupy. I jest to postać, którą 
można grać w każdym wieku. Zespoliłem 
się z tą rolą. Zresztą uważam, że to całe 
aktorstwo to papkinada, bo jest w nim 
wszystko: śmieszność, tragizm, pycha, 
łzy, można długo wymieniać. Wzrusza 
mnie w tej postaci jej dziecinnienie, gdy 
dowiaduje się, że został otruty. Ginie jego 
bezczelność, zostaje sam i nagle dziecin-
nieje, czuje, że umiera i wierzy w to” – 
mówił w jednym z wywiadów.

Kochany bezgranicznie przez widzów, 
a przez kolegów podziwiany za mistrzow-
ski warsztat i niebywałą sprawność 
fizyczną. Na co dzień cudowny, dow-
cipny, uroczy człowiek. 

To była kompania: Irena Kwiatkowska, 
Edward Dziewoński, Jan Kobuszewski, 
Wiesław Michnikowski, Bogumił Kobiela, 
Wiesław Gołas… Była!

Janusz Kołodziej

Dla Holoubka – artysta wszechstronny, 
dla Wajdy – popisowy Papkin,  
dla Gajosa – idol i król kabaretu,  
dla Pieczki – zawsze pomocny kolega 
i najlepszy przyjaciel. 

Wiesław Gołas

NARÓD GO KOCHAŁ...
ABSOLUTNIE!
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P ewna słynna już i powtarzana 
w kółko anegdota opowiada 
o tym, jak Tomasz Knapik, pod-
czas hucznego, imprezowego 

wieczoru u znajomych, miał usłyszeć 
prośbę od sąsiadów zza ściany, aby ści-
szyć telewizor. W przypadku każdego 
innego lektora mogłoby to brzmieć jak 
przechwałki odnośnie swojego głosu, 
ale naprawdę trudno o kogoś w pol-
skiej popkulturze, kto brzmiałby jak 
film bardziej niż on. Potęga tego głosu 
rozbrzmiewa po dwakroć w chwili, gdy 
dowiadujemy się o jego śmierci, siedząc 
w warszawskim tramwaju (przez wiele 
lat Tomasz Knapik nagrywał komuni-
katy dla stołecznych autobusów i tram-
wajów informujące o kolejnych przy-
stankach – przyp. red.). Można wtedy 
pomyśleć, że głos Knapika towarzyszył 
nam od zawsze – od czasów formatyw-
nych dla kształtowania się gustu filmo-
wego (głównie za sprawą tłumaczonych 
zachodnich filmów dystrybuowanych 
w kraju na nośniki VHS), poprzez czasy, 
gdy został „odkurzony” przez milenial-
sów jako symbol lat 90., aż do dzisiaj, gdy 
towarzyszy nam w tramwaju. 

O kultowości zadecydował nie tylko 
przypadek, ale specyficzne predyspozy-
cje fizyczne. W jaki sposób urodzony 16 
września 1943 roku w Warszawie dok-
tor elektroniki z Politechniki Warszaw-
skiej został lektorem filmowym? Karierę 
dziennikarską rozpoczął jeszcze przed 
maturą w radiowej Rozgłośni Harcer-

Tomasz Knapik
JEDYNY 
TAKI GŁOS
Odszedł mistrz, który wprowadził nas  
do kina zakazanego, a potem został z nami 
do końca. Fraza „czytał Tomasz Knapik” 
na zawsze będzie się już kojarzyć z pięknym 
radiofonicznym głosem kultowego lektora.

skiej. Następnie pracował w Polskim 
Radiu i TVP. Po zmianie ustrojowej 
w kraju został lektorem Polskiej Kro-
niki Filmowej i pełnił tę funkcję do końca 
jej istnienia. Był też lektorem filmowym 
i serialowym w Polsacie, Tele 5 i TVN. 
Anegdota mówiąca o tym, jak zainte-
resowany motoryzacją młody człowiek 
został najsłynniejszym polskim lektorem, 
opowiada o współpracującej z radiem 
studentce pedagogiki, która przyszła 
na lekcję języka polskiego i niczego nie-
świadoma kazała przeczytać młodemu 
Tomaszowi tekst z podręcznika. Gdy po 
sali rozległ się chropowaty głos, zupełnie 
niepasujący do jego posiadacza, posta-
nowiła zaprosić licealistę do radia, aby 
przeczytał kilka komunikatów. 

Knapik przybliżał się i oddalał od tego 
zawodu, realizując swoje fascynacje inży-
nierskie na Politechnice, gdzie pozostał 
jako wykładowca oraz opiekun wielu prac 
magisterskich i inżynierskich. Prawdziwy 
rozkwit jego pracy lektorskiej nastąpił 
w latach 90., gdy w Polsce popularnością 
zaczęły się cieszyć kasety VHS. Wówczas 
Knapik zaczął pracować z dystrybutorami 
filmów zagranicznych, pod które podkła-
dał głos. To były bardzo dzikie czasy dla 
rynku wideo, dlatego zdarzało mu się rów-
nież czytać filmy wydawane przez firmy 
pirackie. Amerykański ninja, Kickboxer, 
Rambo 3, Szczęki, Termintator – to tylko 
niektóre „kultowce”, które przeczytał dla 
nas Tomasz Knapik. W jego lektorskim 
dorobku były także filmy dla dorosłych, 

o których mówił z rozbrajającą szczero-
ścią: „Tak, czytałem te pornosy. I wcale 
się tego nie wstydzę. Uważam, że speł-
niły w swoim czasie bardzo dużą rolę, 
choćby szkoleniową. Ludzie to chłonęli, 
bo to było zakazane”. 

Również młodzi ludzie mieli szansę 
wejść w świat popkultury dzięki głosowi 
Tomasza Knapika. Oprócz szeregu prac 
lektorskich w filmach, tłumaczył też zawi-
łości branży gier wideo w słynnym pro-
gramie telewizyjnym „Escape”, a od kilku 
lat bywał również na konwentach miło-
śników kina lat 90., zapraszany nie jako 
relikt tamtych czasów, ale wciąż aktywny 
zawodowo specjalista, dzielący się sze-
regiem anegdotek oraz porad dotyczą-
cych branży kinowej. Odszedł 6 września 
w wieku 77 lat. Jak powiedział jego syn, 
dziennikarz Maciej Knapik, po dwumie-
sięcznej walce z chorobą. 

Jakub Koisz

Tomasz Knapik
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IN MEMORIAM

24 sierpnia zmarła w Warszawie Małgorzata 
Prażmowska (84 l.), aktorka teatralna, filmo-

wa i telewizyjna. Była absolwentką Oddziału Lalkar-
skiego przy Wydziale Aktorskim PWST w Krako-
wie. Występowała w Teatrach: im. Aleksandra Fredry 
w Gnieźnie (1960-61), Starym w Krakowie (1961-
-69), Dramatycznym w Wałbrzychu (1969-70), im. 
Stefana Jaracza Olsztyn-Elbląg (1970-73), Bałtyc-
kim T. Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego Ko-
szalin-Słupsk (1973-74), Płockim w Płocku (1974-
-75), im. Stefana Jaracza w Olsztynie (1975-77) oraz 
Ochoty w Warszawie (1977-88). Przez wiele lat była 
instruktorką w Ognisku Teatralnym Teatru Ochoty. 
W dorobku ekranowym ma kilkadziesiąt ról w spek-
taklach i serialach telewizyjnych oraz filmach kino-
wych. Zagrała m.in. w takich produkcjach, jak Ślad 
na ziemi Zbigniewa Chmielewskiego, Debiutant-
ka Barbary Sass, Przyłbice i kaptury oraz Powrót wil-
czycy Marka Piestraka, Lawa Tadeusza Konwickiego, 
Panny i wdowy Janusza Zaorskiego, Trzy kolory. Bia-
ły Krzysztofa Kieślowskiego, Dług Krzysztofa Krau-
zego. Występowała też w wielu popularnych teleno-
welach, jak M jak miłość, Plebania, Barwy szczęścia 
czy Na Wspólnej.

3 września zmarła Izabela Pieczara, dziennikar-
ka, realizatorka filmów dokumentalnych. Podczas 

wieloletniej pracy w krakowskim oddziale TVP przy-
gotowała około 1,5 tys. reportaży, felietonów i odcin-
ków programów. Tworzyła felietony, reportaże, cy-
kle audycji poświęconych m.in. zabytkom Krakowa 
czy środowisku naukowemu, w szczególności Uni-
wersytetowi Jagiellońskiemu, którego była absolwent-
ką. Opracowała telewizyjny „Poczet Rektorów UJ”, 
relacjonowała uniwersyteckie jubileusze. Podejmo-
wała także problematykę regionalną i samorządową, 
realizując m.in. cykl audycji „Leksykon Miast i Mia-
steczek”. Zrealizowała wiele filmów dokumental-
nych, emitowanych na antenie regionalnej oraz ogól-
nopolskich antenach TVP, w tym m.in. (zrealizowane 
wspólnie z Tomaszem Kamińskim) dokumenty: Sio-
stra Izabela (o siostrze Izabeli Zofii Łuszczykiewicz 
współpracującej z podziemiem niepodległościowym 
po 1945 roku) oraz Rokoszanin (o Mikołaju Zebrzy-
dowskim).

6 września zmarł w Katowicach Adam Baumann 
(73 l.), aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Eg-

zamin eksternistyczny zdał w 1976 roku. Występował 
w Teatrach: Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu (1967-
-75), im. Stefana Jaracza w Olsztynie (1975-77) oraz 
od 1977 w Śląskim w Katowicach. Na ekranie zade-
biutował w filmie Mgła Sylwestra Szyszki, a następnie 
wystąpił m.in. w tak uznanych produkcjach, jak Znak 
orła oraz Soból i panna Huberta Drapelli, Śmierć 
prezydenta Jerzego Kawalerowicza, Grzeszny żywot 

Franciszka Buły Janusza Kidawy, Piłkarski poker Ja-
nusza Zaorskiego, Śmierć jak kromka chleba Kazimie-
rza Kutza, Wojaczek i Angelus Lecha Majewskiego, 
Z odzysku Sławomira Fabickiego, Skazany na bluesa 
Jana Kidawy-Błońskiego, Boisko bezdomnych Ka-
si Adamik czy Piąta pora roku Jerzego Domaradzkie-
go. Adam Baumann za swoją działalność artystyczną 
otrzymał wiele nagród i odznaczeń, w tym wielo-
krotnie był laureatem śląskiej Złotej Maski. Ponadto 
otrzymał Nagrodę Śląskiego Oddziału ZASP im. Leny 
Starke za całokształt twórczości oraz Nagrodę Arty-
styczną Marszałka Województwa Śląskiego.

8 września zmarł w Łodzi Mieczysław Szaragan 
(87 l.), aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, po-

eta i prozaik, reżyser teatralny. W 1959 roku zdał ak-
torski egzamin eksternistyczny. W latach 1958-60 
był aktorem w Przedsiębiorstwie Imprez Estrado-
wych w Łodzi, w 1960 w Teatrze im. Aleksandra Fre-
dry w Gnieźnie, w latach 1960-66, 1978-86 w Teatrze 
Ziemi Łódzkiej w Łodzi. Występował w łódzkich Te-
atrach: im. Stefana Jaracza (1969-72) i w Powszech-
nym (1972-77). Równocześnie cały czas uprawiał 
twórczość literacką. W czasie stanu wojennego był 
internowany. W dorobku ekranowym ma role w kil-
ku spektaklach Teatru Telewizji, kilku etiudach oraz 
filmach kinowych, takich jak Śmierć prezydenta Je-
rzego Kawalerowicza, Romans z intruzem Waldema-
ra Podgórskiego czy Prywatne śledztwo Wojciecha 
Wójcika.

9 września zmarł w Warszawie Andrzej Lewan-
dowski (71 l.), operator dźwięku. Był absolwen-

tem Wydziału Reżyserii Dźwięku Państwowej Wyż-
szej Szkoły Muzycznej w Warszawie. W jego dorobku 
jest blisko 100 tytułów fabularnych i dokumentalnych, 
seriali i spektakli telewizyjnych, a także 18 fabulary-
zowanych dokumentów w ramach produkowanych 
przez WFDiF cykli „Historia w ożywionych obrazach” 
i „Polska niepodległa – historia w ożywionych obra-
zach” (za dźwięk odpowiadał w nich razem z Karolem 
Mańkowskim). Z jego filmografii warto wymienić ta-
kie tytuły, jak Szaleństwa panny Ewy Kazimierza Tar-
nasa, Nic śmiesznego Marka Koterskiego, Rzeka kłam-
stwa, Modrzejewska i Dom Jana Łomnickiego, Pół 
serio Tomasza Koneckiego, Czas honoru. Powstanie Ja-
na Hryniaka, Sprawiedliwy Michała Szczerbica czy 
Pokot Agnieszki Holland. Andrzej Lewandowski trzy-
krotnie był nominowany do Orłów (Polskich Nagród 
Filmowych) za najlepszy dźwięk w filmach: Pół serio, 
Sprawiedliwy i Pokot. Był członkiem Polskiej Akade-
mii Filmowej oraz wieloletnim członkiem Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich.

13 września zmarł Henryk Malecha (90 l.), aktor, 
współtwórca Studenckiego Teatru Satyryków, 
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K rystyna Kołodziejczyk zaczy-
nała w Teatrze Powszech-
nym w Łodzi, potem grała 
w Koszalinie i Poznaniu, stam-

tąd przeszła do warszawskiego Teatru 
Studio, którym kierował wtedy legen-
darny Józef Szajna. Zagrała w większo-
ści jego najsłynniejszych przedstawień, 
w „Gulgutierze”, „Replice”, „Śnie” według 
Dostojewskiego, „Dantem”, „Majakow-
skim”. Potem był jeszcze warszawski Teatr 
Nowy pod dyrekcją Adama Hanuszkiewi-
cza. W ostatnich latach mogliśmy ją oglą-
dać w Teatrze Polonia Krystyny Jandy.

Kołodziejczyk wspominała w jednym 
z wywiadów, że pierwotnie planowała 
studia na Wydziale Ekonomicznym 
z zakresu produkcji filmowej. Kiedy 
jednak Maria Kaniewska w 1957 roku 
zaproponowała powołanie w ramach 
łódzkiej Szkoły Filmowej Wydziału 
Aktorskiego, zdecydowała się tam zda-
wać, mimo że – jak opowiadała – nie 
miała „pojęcia o aktorstwie, tak wielkie 
było pragnienie dostania się do Szkoły 
Filmowej”. Dalej wspomina: „Przygo-
towałam warszawski, a raczej »warsia-
ski« w klimatach fragment »Kwiatów 
polskich« Tuwima, taki trochę w stylu 
Wiecha. Spodobało się to komisji 
i w przeciwieństwie do poprzednich 
moich kawałków wysłuchała tego do 
końca. Następstwem tego była propozy-
cja zagrania Sabci, wychowanicy Anioł-
ków w »Café pod Minogą«, gdy miałam 
18 lat”. I ten właśnie film wyreżysero-
wany przez Bronisława Broka w 1959 
roku był kinowym debiutem aktorki. 
Zdążyła spotkać się na planie z Adol-
fem Dymszą i Stefanią Górską. Potem 
grała w filmach Wandy Jakubowskiej, 
Stanisława Lenartowicza, Jana Rybkow-
skiego, Jerzego Stefana Stawińskiego, 
Romana Załuskiego. Wystąpiła w dwóch 
filmach Andrzeja Wajdy: Lotnej i Nie-
winnych czarodziejach, a także w Poże-
gnaniach Wojciecha Jerzego Hasa. Do 
legendy przeszła jej rola Maryśki w słyn-
nej noweli Janusza Majewskiego Ja gorę! 
U tego samego reżysera zagrała jeszcze 
w filmie C.K. Dezerterzy. Wystąpiła rów-
nież w wielu serialach, takich jak Czte-
rej pancerni i pies, Chłopi (w roli wój-
towej), Czterdziestolatek, Polskie drogi, 
Dyrektorzy, Daleko od szosy, Lalka, Dom. 

Przyjaciele mówili o niej „Kiksa”. Przy-
domek ten wymyśliła jej przyjaciółka 
Zofia Saretok, dodała do siebie pierw-
sze litery imienia i nazwiska oraz – jak 

wspominała zmarła aktorka – „mój zwi-
chrowany charakter”. Tak powstała „Kik-
sa-fiksa”. 

Pogrzeb w Kościele Środowisk Twór-
czych miał przejmujący charakter. Przed 
ołtarzem na katafalkach dwie urny: Kry-
styny i jej męża Wiesława Szyszki, pilota 
linii lotniczych. Krystyna Janda napi-
sała po śmierci aktorki: „We wtorek 
28 października pogrzeb Kiksy – Kry-
styny Kołodziejczyk i Jej męża Wiesia. 
Podobno kiedy się pobierali, na ślub 
przyszedł pan Józef Szajna z grubym 
powrozem, obwiązał ich razem i powie-
dział: »Nigdy się nie rozstaniecie«. 
Pogrzeb, będzie podwójny. Kiksa upa-
dła, straciła przytomność i nigdy jej nie 
odzyskała. Umarła, nie wiedząc, że kilka 
dni po Jej wypadku umarł Jej mąż”.

Krystyna Kołodziejczyk była kolo-
rowym ptakiem, zawsze uśmiechnięta 

i serdeczna wobec spotkanych ludzi, 
żywiołowa i dowcipna. Jej poczucie 
humoru widać najlepiej we wspomnie-
niach, np. z egzaminu wstępnego do 
łódzkiej Szkoły Filmowej: „Scena kame-
rowa. Miałam udawać, że jestem w ciąży, 
oświadczyć to jej sprawcy i buchnąć go 
w twarz. Romek Polański, który organi-
zował scenę przed kamerą powiedział mi 
później: »Wysoka komisja powiedziała, 
że najlepiej lejesz po pysku«. Końcowa 
opinia komisji egzaminacyjnej brzmiała: 
»Młodziutka, niezmanierowana, nic nie 
umie, z iskrą bożą« i oznaczała przyję-
cie mnie do Szkoły”. 

ks. Andrzej Luter

* Wypowiedzi Krystyny Kołodziejczyk pochodzą 
z wywiadu przeprowadzonego przez Krzysztofa Lub-
czyńskiego, opublikowanego na www.pisarze.pl.

Mistrzyni  
drugiego planu 
w wielu polskich 
filmach, a przy 
tym znakomita 
aktorka teatralna, 
która  
występowała 
u najwybitniej-
szych reżyserów  
polskiej sceny. 
Odeszła  
13 września 
w wieku 82 lat.

Krystyna Kołodziejczyk

KIKSA
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dziennikarz. Występował w kilkunastu programach 
STS-u, ale dwukrotnie wystąpił również na srebr-
nym ekranie – w filmie Jana Budkiewicza Olśnienie 
oraz w Miłości z listy przebojów Marka Nowickiego. 
W niedawno zrealizowanym przez TVP serialu Osiec-
ka w reżyserii Michała Rosy i Roberta Glińskiego 
w postać Henryka Malechy wcielił się Rafał Fudalej.

18 września zmarła Zofia Bielewicz (93 l.), ak-
torka teatralna, filmowa i telewizyjna. Debiu-

towała na scenie w 1945 roku w Teatrze Groteska 
w Krakowie. Następnie występowała w Teatrach: Zie-
mi Opolskiej w Opolu (1950-52, 1956-74), im. Stefa-
na Jaracza w Olsztynie-Elblągu (1952-54), Powszech-
nym w Łodzi (1954-56), im. Jana Kochanowskiego 
w Opolu (1974-92), z którym współpracowała tak-
że po przejściu na emeryturę. Kilkukrotnie wystą-
piła na małym i dużym ekranie, w spektaklu Teatru 
Telewizji Kamera marzeń w reżyserii Jana Jakuba 
Kolskiego, w filmie Sąsiady Grzegorza Królikiewicza 
czy w polsko-czesko-słowackim cyklu dokumental-
nym Gottland, w noweli Kochaneczek ludu w reżyserii 
Radovana Síbrta.

18 września zmarł w Paryżu Piotr Więckowski, 
reżyser, scenarzysta i producent. W ramach 

24 Hour Film Project stworzył autorską (scenariusz, 
reżyseria, produkcja) krótkometrażową fabułę Pożą-
danie. Następnie wyprodukował i wyreżyserował we-
dług swojego scenariusza polsko-francuski krótki 
film fabularny Dopado, który otrzymał wiele nagród 
na międzynarodowych festiwalach, m.in. w Rzymie, 
Meksyku, Honolulu, San Diego czy Miami.

22 września zmarł Lech Gwit (84 l.), aktor te-
atralny, filmowy i telewizyjny. Wykształce-

nie zdobył na początku lat 60. w krakowskim Teatrze 
Lalki i Maski Groteska. W kolejnych latach pracował 
dla wielu ważnych scen i zagrał w ponad 120 sztu-
kach teatralnych. Doceniano go na wielu festiwa-
lach, był laureatem m.in. Ogólnopolskiego Festiwalu 
Teatrów Jednego Aktora, Wrocławskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Teatru, Festiwalu Teatru Polskiego 
Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” w So-
pocie. Występował w Teatrach: Lalek „Chochlik” we 
Wrocławiu (1962), im. Wojciecha Bogusławskiego 
w Kaliszu (1976-77), Śląskim w Katowicach (1977), 
im. Stefana Jaracza w Olsztynie (1978-84), im. Wi-
lama Horzycy w Toruniu (1984-85), Współczesnym 
we Wrocławiu (1985-86 i 1990-93, 2003), Polskim 
w Bydgoszczy (1986-87), Nowym w Łodzi (1988-
90), Dramatycznym w Legnicy (1991, 1993), Lubu-
skim w Zielonej Górze (1991-92, 1995), Powszech-
nym w Radomiu (1999-2000), Polskim w Poznaniu 
(1999), Gliwickim Teatrze Muzycznym (2001). Na la-
ta 2001-03 powrócił do zespołu teatru w Olsztynie. 

Lech Gwit był chętnie zapraszany na plany filmowe. 
Należał do ulubionych aktorów Jana Jakuba Kolskie-
go. Zagrał w jego: Pogrzebie kartofla, Pograbku, Jan-
ciu Wodniku, Cudownym miejscu, Szabli od komen-
danta i Grającym z talerza. Z jego bogatej filmografii 
trzeba jeszcze wymienić takie tytuły, jak Uciecz-
ka z kina Wolność Wojciecha Marczewskiego, Pan-
na Nikt Andrzeja Wajdy, Komornik Feliksa Falka czy 
Jeszcze nie wieczór Jacka Bławuta.

24 września zmarł Medard Plewacki (92 l.), aktor 
teatralny, filmowy i telewizyjny. W latach 1954-

-59 występował w Teatrze Ziemi Lubuskiej w Zie-
lonej Górze, w latach 1959-60 w Teatrze im. Adama 
Mickiewicza w Częstochowie, a następnie był akto-
rem teatrów warszawskich: Rozmaitości (1960-67) 
i Współczesnego (1967-94). Kilkukrotnie pojawił się 
na szklanym ekranie, grając w serialach i spektaklach 
telewizyjnych oraz zagrał w kilku filmu kinowych, 
z których warto wymienić Rozwodów nie będzie Jerze-
go Stefana Stawińskiego, Wilczy bilet Antoniego Boh-
dziewicza, Martwą falę i Opętanie Stanisława Lenar-
towicza.

We wrześniu, w wieku 64 lat, zmarła Ewa Ko-
złowska, aktorka teatralna i filmowa, telewi-

zyjna i radiowa, producentka słuchowisk i dobranocek 
dla dzieci w Polskim Radiu Białystok. Była absolwent-
ką Wydziału Lalkarskiego warszawskiej PWST – filii 
w Białymstoku. W latach 1980-91 występowała w Bia-
łostockim Teatrze Lalek. Zagrała w spektaklu Teatru 
Telewizji Bajka o dobrym smoku w reżyserii Joanny 
Piekarskiej, a także w filmie kinowym Księstwo An-
drzeja Barańskiego oraz w serialu telewizyjnym Oj-
ciec Mateusz.

We wrześniu, w wieku 33 lat, zmarła Marta Stel-
maszczyk, producentka, scenarzystka i kie-

rowniczka produkcji. Była absolwentką Wydzia-
łu Polonistyki UW. Przez całe swoje życie zawodowe 
związana była przede wszystkim ze światem anima-
cji. Pracowała w Studiu Miniatur Filmowych (w latach 
2018-19 była dyrektorką Studia) nad takimi – wielo-
krotnie nagradzanymi – produkcjami, jak serial Ma-
mi Fatale, pełnometrażowa Czarodziejska góra, oraz 
współpracowała z Running Rabbit Films (m.in. film 
Praktyczny pan) czy z Serafiński Studio Graficzno-
-Filmowe (serial Agatka). Kierowała również produk-
cją najnowszego dokumentu Piotra Stasika Odmien-
ne stany świadomości. W ostatnich latach zajmowała 
się też przygotowaniem dubbingu do produkcji Di-
sneya w firmie SDI. Marta Stelmaszczyk była członki-
nią Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

 
Oprac. Julia Michałowska

VARIA

EnegaCAMERIMAGE 
i „nowy początek”

Organizatorzy Międzynarodo-
wego Festiwalu Filmowego 

Energa CAMERIMAGE zapre-
zentowali plakat tegorocznej, 
29. edycji wydarzenia. Według 
założeń organizatorów „opty-
mistyczna, graficzna forma pla-
katu poprzez obrazowy »wschód 
słońca« ma wskazać symboliczny 
»nowy początek« dla wydarzeń 
kulturalnych i zachęcić miło-
śników filmu do aktywnego, 
realnego uczestnictwa w poka-
zach, spotkaniach, seminariach 
i warsztatach festiwalowych”. 
Autorem plakatu jest Przemek 
Kotyński (ur. 1981), ilustra-
tor i projektant, którego prace 
od lat są obecne na rynku gier 
wideo, reklamy i filmu. Swoją 
karierę rozpoczął od projekto-
wania okładek gier, a dzisiaj jest 
twórcą spotów reklamowych, 
animacji, grafik w najbardziej 
prestiżowych kampaniach czy 
projektach filmowych na całym 
świecie. Jego charakterystyczny 
styl ilustracji czerpie inspiracje 
z polskiej szkoły plakatu oraz 
tradycji amerykańskiej ilustra-
cji konceptualnej. Tegoroczna, 
29. edycja MFF EnergaCAME-
RIMAGE odbędzie się w Toru-
niu w dniach 13-20 listopada. 
W programie znajdzie się, jak co 
roku, 10 sekcji konkursowych, 

pokazy specjalne, retrospektywy, 
spotkania z twórcami, seminaria, 
warsztaty oraz wystawy. Stacjo-
narna forma festiwalu odbędzie 
się przy zachowaniu wszelkich 
obowiązujących obostrzeń zwią-
zanych z organizacją wydarzeń 
kulturalnych. Część programu 
zostanie zaprezentowana rów-
nież w formule online.

Platige Image  
– filmy i seriale

Wielokrotnie nagradzane 
studio animacji, produkcji 

oraz efektów specjalnych – Pla-

tige Image – ogłosiło, że wraca 
do realizowania filmów i seriali 
pod swoją marką. To część stra-
tegii firmy na lata 2021-2025, 
ogłoszonej w styczniu 2021. 
Zespół współpracuje z grupą 
zarówno uznanych autorów, 
jak i obiecujących debiutan-
tów, nad rozwojem kilku róż-
nych projektów. To m.in.  peł-
nometrażowy film akcji, będący 
adaptacją uznanego przez kry-
tyków (nominacja do Paszpor-
tów „Polityki” 2020 i Nagrody 
Literackiej Nike 2021) zbioru 
opowiadań Igora Jarka pt. 
„Halny”, serial science fiction 
autorstwa piosenkarki Julii 

Marcell, serialowa czarna kome-
dia oparta o oryginalny pomysł 
popularnej blogerki i pisarki 
Janiny Bąk, znanej jako Janina 
Daily, oraz debiut Magdaleny 
Załęckiej – osadzona w latach 
90. komedia familijna. Rów-
nolegle prowadzone są prace 
nad pełnometrażową animacją 
dla całej rodziny, na podstawie 
scenariusza Julity Olszewskiej. 
„Cieszę się, że powróciliśmy 
do rozwoju własnych projek-
tów filmowych i serialowych, 
współtworzonych z utalento-
wanymi twórcami. Jako stu-
dio jesteśmy w pełni przygo-
towani na to, by realizować film 

Projekt #bajkizpolski rusza na podbój kin

Momakin, polski dystry-
butor filmowy, postano-

wił wykorzystać atrakcyjność 
wizualną i walory edukacyjne 
polskich filmów oraz seriali 
animowanych dla najmłod-
szych, zestawiając wybrane 
tytuły i odcinki w ciekawe 
dla małego widza zestawy 
tematyczne. Premiera pierw-
szego z nich, zatytułowanego 
„Razem”, już 10 października. 
Projekt #bajkizpolski zaplano-
wany został na rok, a premie-
rowe zestawy wchodzić będą 
do kin raz na kwartał. Pro-
jekt #bajkizpolski to nie tylko 
mądra rozrywka dla najmłod-

szych, ale też ciekawy punkt 
wyjścia do działań eduka-
cyjnych i rozmów na ważne 
tematy – pierwszy zestaw kon-
centruje się na byciu razem, 
współdziałaniu i tworzeniu 
relacji, tak ważnych w okre-
sie pandemii. Przeznaczony 
dla widzów w wieku od 4 do 
9  lat seans trwa 60  minut 
i składa się z pojedynczych 
odcinków seriali: Przedszko-
laki, Opowiadania z piaskow-
nicy, Agatka, Pamiętnik Florki, 
Mami Fatale, Przytul mnie oraz 
Żubr Pompik. „Dobrze jest, gdy 
dzieci już od najmłodszych 
lat zaznajamiają się z  róż-

nymi formami i typami dzia-
łań artystycznych, by mogły 
później świadomie wybierać 
z różnorodności kulturalnej 
i  wyrabiać w  sobie nawyk 
uczestnictwa” – mówi Paulina 
Zacharek, autorka projektu. 
„Animacja jako forma oswo-
jona przez najmłodszych może 
się stać drzwiami do poznawa-
nia innych dziedzin sztuki” – 
dodaje. Momakin łączy świat 
twórców filmów animowanych 
z międzynarodowym rynkiem 
p r o d u k c j i ,  d y s t r y b u c j i 
i promocji. Specjalizuje się 
w zakresie projektów w stop 
motion. 
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organizacji produkcji filmowej 
i telewizyjnej. Na studia I stopnia 
przyjęto 16 kobiet i 11 mężczyzn, 
na studia II stopnia – 12 kobiet 
i 9 mężczyzn. Warto przy tym 
dodać, że w tym roku Szkoła Fil-
mowa w Łodzi, po raz kolejny 
w historii, znalazła się w zesta-
wieniu 20 najlepszych międzyna-
rodowych uczelni filmowych na 
świecie, publikowanym w „The 
Hollywood Reporter”. W uza-
sadnieniu możemy przeczytać, 
że w Szkole Filmowej w Łodzi 
„jest zapisana historia polskiego 
kina”. Wskazano też na jej absol-
wentów: ze starszych genera-
cji – Andrzeja Wajdę, Romana 
Polańskiego, oraz młodszych – 
Małgorzatę Szumowską i Jana 
Komasę.

Nowe adaptacje 
przygód Pana 
Samochodzika

Orphan Studio podpisało ze 
spadkobiercą, a jednocze-

śnie wnukiem Zbigniewa Nie-
nackiego, wieloletnią umowę 
na wyłączne prawa do adaptacji 
przygód Pana Samochodzika. 
Na podstawie powieści, zgod-
nie z umową, stworzone mogą 
zostać zarówno filmy kinowe 
i  telewizyjne, jak i  seriale. 
Umowa obejmuje wszystkie 
tytuły z serii. Pan Samocho-
dzik to główny bohater książek 
o przygodach Tomasza N.N., 
autorstwa Zbigniewa Nienac-
kiego. Tytułowy bohater jest 
historykiem sztuki (w pierw-
szych trzech powieściach pra-
cuje jako dziennikarz), który 
w ramach obowiązków służ-
bowych rozwiązuje tajemnicze 
zagadki i nierozwikłane sprawy 
kradzieży, przemytu oraz fał-
szerstw dzieł sztuki czy elemen-
tów dziedzictwa kulturowego. 
Filar rozbudowanej serii przy-
gód Tomasza stanowi 15 powie-
ści stworzonych przez autora 
w latach 1957-1985. Orphan 
Studio to zespół producentów 
i menedżerów z wieloletnim 

od samej genezy pomysłu, aż po 
efekt finalny, łącznie z postpro-
dukcją, w której się specjalizu-
jemy od ponad 20 lat. Patrząc na 
pasję i zaangażowanie zespołów 
kreatywnych, jestem przeko-
nany, że nasze projekty spotkają 
się ze sporym zainteresowaniem 
widzów” – komentuje Karol Żbi-
kowski, CEO Platige Image.

Odnaleziony film 
Themersonów na 
londyńskim festiwalu

Awangardowa i antyfaszy-
stowska Europa (1931-32), 

12-minutowy film Stefana i Fran-
ciszki Themersonów, uznawany 
przez lata za zaginiony, 6 paź-
dziernika będzie miał premierę 
w ramach London Film Festi-
val (6-17 października), o czym 

Europę z części zachowanych 
materiałów. Stało się to jednak 
możliwe dopiero w  2019, 
dzięki szczęśliwemu znalezisku 
spuś c izny  Themers onów 
w niemieckim Budesarchiv. 
Europa z 35-milimetrowej taśmy 
nitro, z nowo nagranym dźwię-
kiem, powróci teraz na London 
Film Festival, w aurze „awan-
gardowego arcydzieła”, „jednego 
z największych odkryć filmo-
wych ostatnich lat”.

Same kobiety  
na reżyserii w Łodzi

To prawdziwie historyczna 
rekrutacja – na siedem miejsc 

na reżyserię w Szkole Filmowej 
w Łodzi przyjęto w tym roku 
wyłącznie kobiety. To prece-
dens w ponad 70-letniej histo-
rii Szkoły. O  jedno miejsce 

walczyły 23 osoby (161 kandy-
datów). Komisja egzaminacyjna 
składała się z 10 osób, wśród któ-
rych była tylko jedna kobieta. 
„Wynik rekrutacji to nie pokłosie 
faktu, że rektorem jest kobieta” – 
tłumaczył w rozmowie z „Gazetą 
Wyborczą” prof. Andrzej Sapija, 
prodziekan Wydziału Reżyserii 
i wiceprzewodniczący komisji 
egzaminacyjnej. „Podczas egza-
minów oceniamy kandydatów 
m.in. pod kątem umiejętności 
konstruowania opowiadania, 
wrażliwości wizualnej, wstęp-
nej wiedzy na temat filmu. Zwra-
camy również uwagę na dojrza-
łość życiową i siłę psychiczną, 
którą muszą się wykazać kan-
dydaci i kandydatki. (…) Nie 
ma znaczenia, czy to kobieta, 
czy mężczyzna. W tym roku po 
prostu to kobiety były najlep-
sze” – podkreślał. Kobiety zdo-
minowały również kierunek 

donosi brytyjski „Guardian”. Ste-
fan i Franciszka Themersonowie 
zrealizowali Europę, inspirując 
się poematem Anatola Sterna, 
w swej warszawskiej sypialni, 
posługując się urządzeniem 
umożliwiającym fotografowanie, 
klatka po klatce, przedmiotów 
umieszczanych na przezroczy-
stej kalce. Przy pomocy kolaży 
i fotogramów starali się oddać 
atmosferę narastającego w Euro-
pie moralnego i politycznego 
napięcia. Wyruszywszy w 1938 
roku do Paryża, zabrali ją ze 
sobą, podobnie jak kopie czte-
rech innych swoich filmów. Gdy 
całą tę kolekcję przejęli wkracza-
jący do Francji Niemcy, wyda-
wała się bezpowrotnie stracona. 
Themersonowie (najpierw Fran-
ciszka, potem Stefan) przenieśli 
się do Wielkiej Brytanii, gdzie 
w 1983 roku Stefan Themer-
son próbował zrekonstruować 

Żeby nie było śladów polskim kandydatem do Oscara

Komisja Oscarowa w składzie: Rado-
sław Śmigulski (dyrektor PISF), Sean 

Bobbit (producent filmowy i prezes Sto-
warzyszenia Producentów Polskiej Ani-
macji), Jan A.P. Kaczmarek (kompo-
zytor i laureat Oscara za muzykę do 
filmu Marzyciel), Małgorzata Szczep-
kowska-Kalemba (kierowniczka Działu 
Produkcji Filmowej i Rozwoju Projek-
tów Filmowych PISF) oraz Łukasz Żal 
(operator, dwukrotnie nominowany 
do Oscara za zdjęcia do Idy i Zimnej 
wojny), pod przewodnictwem produ-
centki Ewy Puszczyńskiej (Ida, Zimna 
wojna, Zabij to i wyjedź z tego mia-
sta), orzekła, że polskim kandydatem 
do Oscara w kategorii Najlepszy Peł-
nometrażowy Film Międzynarodowy 
będzie produkcja w reżyserii Jana P. 
Matuszyńskiego – Żeby nie było śladów. 
Komisja wybierała spośród czterech 
zgłoszonych tytułów. Z obrazem Matu-
szyńskiego konkurowały filmy: Najmro. 
Kocha, kradnie, szanuje Mateusza Rako-
wicza, Prime Time Jakuba Piątka oraz 
Hiacynt Piotra Domalewskiego. Polski 
kandydat do Oscara został wyproduko-
wany przez Aurum Film, a światową 
premierę miał na tegorocznym MFF 

w Wenecji, gdzie zaprezentowano go 
w Konkursie Głównym tego prestiżo-
wego i najstarszego festiwalu filmowego 
na świecie. Na niedawno zakończonym 

FPFF w Gdyni obraz otrzymał Srebrne 
Lwy. Przyszłoroczna, 94. gala nagród 
Amerykańskiej Akademii Filmowej ma 
się odbyć 27 marca.

Wyjątkowy koncept kinowy – KinoGram 

Na mapie Warszawy pojawiło się nowe kul-
turalne miejsce, które dzięki unikalnej, 

nowoczesnej infrastrukturze połączy wszyst-
kie gałęzie sztuki: poza projekcjami kinowymi 
będzie gościć spektakle teatralne, kameralne 
koncerty czy spotkania ze znanymi reżyserami 
filmowymi. Swoją siedzibę przeniosła tutaj 
Gildia Reżyserów Polskich, która współtworzy 
ofertę kulturalną kina. KinoGram mieści się 
w przestrzeni Fabryki Norblina w Warszawie 
i swoim wystrojem nawiązuje do jej indu-
strialnego stylu i historii. Wnętrza sal kino-
wych utrzymane są w chłodnym, artystycznym 
stylu vintage, przywodzącym na myśl złotą 
erę amerykańskich kin studyjnych. Ten sty-
lowy klimat uzupełniony został nastrojowym 
oświetleniem, które można dostosowywać do 
szczególnych warunków pory dnia lub roku. 
We foyer kina, do którego prowadzą ruchome 
schody, uwagę widzów ma przykuwać sty-
lowy wystrój, a także wielki ekran, na którym 
wyświetlane są m.in. zwiastuny filmowe. Znaj-
duje się tam również 14-metrowy bar, w któ-
rym zamówić można przekąski oraz napoje, 
nawet z dostawą do swojego fotela. Widzo-
wie mogą posłuchać muzyki na żywo i zoba-
czyć kolekcje prezentowane przez działającą 
tutaj galerię sztuki Flow Art House. W tym 
miejscu odbywać się będą również wernisaże 
malarstwa, rzeźby i fotografii, a także spotka-
nia ze znanymi pisarzami. Kompleksowy pro-
gram wydarzeń kulturalnych ma przyciągnąć 
zarówno koneserów sztuki, jak i tych, którzy 
oczekują różnorodnej oferty rozrywkowej na 
najwyższym poziomie. W siedmiu kameral-
nych, klimatyzowanych, pieczołowicie zapro-
jektowanych salach może zasiąść 550 widzów – 
największa z nich przyjmie 115 osób. Każda 
wyposażona jest w wygodne aksamitne kanapy 
i fotele oraz drewniane stoliki. Sale kinowe 
wyposażono w najwyższej jakości rozwiązania 
technologiczne. Jako jedno z nielicznych kin 
w Polsce KinoGram ma aż dwie sale z syste-
mem dźwiękowym Dolby Atmos. Kinomani 
mogą oglądać filmy w jakości obrazu 2K i 4K 
gwarantowanej przez projektory kinowe Barco 
z najnowszej linii laserowych projektorów 
SP4K i SP2K, których premiera odbyła się 
zaledwie w listopadzie ubiegłego roku, oraz 
w jakości dźwięku zapewnianego przez systemy 
JBL Professional, amerykańskiego producenta 
rozwiązań audio z 75-letnim doświadczeniem 
w branży. W salach zamontowano ekrany bry-
tyjskiej firmy Harkness Screens, co oznacza 
duży kontrast, doskonałe kolory i najwyższą 
jakość obrazu. Dodatkowo, na dwóch ekra-

nach będą mogły odbywać się projekcje fil-
mów w 3D. Widzowie KinoGramu w swoich 
smartfonach będą mogli korzystać z aplikacji 
Fabryka Norblina, która m.in. ułatwi płace-
nie za parking, dostęp do kalendarza wyda-
rzeń oraz zakup biletów. Dzięki niej będzie 
można również zamówić napoje i przeką-
ski wprost do swojego fotela na sali kino-
wej. KinoGram będzie też miał wyjątkowego 
rezydenta – statuetkę Oscara (przekazaną przez 
Jana A.P. Kaczmarka) oraz własny festiwal 
krótkich metraży KinoGram International 
Film Festival. „Chcemy, aby KinoGram był 
miejscem spotkania z kulturą w szerokim poję-
ciu tego słowa – przede wszystkim kino, ale 
także opera, teatr, muzyka, malarstwo i nawet 
rzeźba. Mamy nadzieję, że kalendarz wydarzeń 
przyciągnie każdego widza, który oczekuje od 
kina czegoś więcej i sprawi, że poczuje się on 
u nas jak w domu” – powiedziała Anna Zoll, 
dyrektor KinoGramu. Fo
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doświadczeniem w firmach 
sektora mediów. Spotkali się, 
tworząc w Polsce serwis SVOD 
Showmax, gdzie produkowali 
m.in. serial Rojst w reżyserii Jana 
Holoubka, a także koproduko-
wali takie filmy, jak Kobiety mafii 
Patryka Vegi czy Kler Wojciecha 
Smarzowskiego. Po zakończeniu 
działalności przez serwis posta-
nowili stworzyć niezależne studio 
filmowe i telewizyjne. Studio pro-
dukuje filmy kinowe (m.in. Na 
chwilę, na zawsze, reż. Piotr Trza-
skalski; Kryptonim Polska, reż. 
Piotr Kumik) oraz filmy i seriale 
premium dla serwisów SVOD 

i Pay TV. „Książki o przygodach 
Pana Samochodzika wciąż cieszą 
się niesłabnącą popularnością. 
(…) Chcemy przybliżyć serię 
nowemu, młodszemu pokole-
niu, a także pozwolić osobom 
wychowanym na powieściach 
Nienackiego przeżyć perypetie 
Tomasza w nowym, atrakcyj-
nym wizualnie wydaniu (…)” – 
dodaje Tomasz Nowicki, wnuk 
Zbigniewa Nienackiego i spad-
kobierca autora.

Oprac. Julia 
MichałowskaRy
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Polska Światłoczuła z Żużlem na Podlasiu

Pod koniec lata Polska Światłoczuła 
zawitała na Podlasie, region słynący 

z wielokulturowego dziedzictwa, dzie-
wiczej przyrody, unikalnej architektury 
i serdeczności swoich mieszkańców. Ekipa 
przywiozła ze sobą całe „kino”, czyli pro-
jektor DCP, głośniki (dźwięk w syste-
mie Dolby 5.1), rozkładany ekran, sprzęt 
nagłaśniający do rozmów z twórcami oraz 
sprzęt obsługujący transmisję internetową 
ze spotkań po seansach. Wszystko po to, 
by zorganizować kino w miejscowościach, 
które mają do niego na co dzień bardzo 
daleko. Tym razem ekipa Światłoczułej 
zabrała w trasę (9-11 września) najnow-
szy film Doroty Kędzierzawskiej Żużel. 
Pierwszym przystankiem był Korycin, 
gdzie po projekcji autorka spotkała się 
z licznie przybyłą publicznością. Następ-
nego dnia seans odbył się w Domu Ludo-
wym w Supraślu, gdzie do rozmowy po 
filmie dołączył do Doroty Kędzierzaw-
skiej były żużlowiec klubów w Lubli-
nie, Tarnowie i Rawiczu Tadeusz Kostro, 
który wystąpił w Żużlu w roli Cukra. 
Trzeba tu dodać, że jest on od niedawna 
mieszkańcem wsi niedaleko Supraśla, 
skąd pochodzi jego rodzina i gdzie spę-
dzał wiele dni w dzieciństwie. Spotka-
nia w tak bliskiej mu okolicy były zatem 
niezwykle emocjonalne. Kostro stwier-
dził, że byłby szczęśliwy, gdyby mógł 
zarazić speedwayem okoliczną młodzież. 
Podzielił się też oczywiście wspomnie-
niami z planu Żużla, współpracą z takimi 
aktorami, jak Tomasz Ziętek czy Paweł 
Wilczak, i przyznał, że ekipa filmowa 
w trakcie zdjęć była jedną wielką rodziną. 

Ostatniego dnia trasy Polska Światłoczuła 
przeniosła się do Sztabina, w którym 
projekcję zorganizowano w świetlicy 
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego. 
Tutaj widzowie również spotkali się 
z Tadeuszem Kostro. W każdej z tych 
malowniczych miejscowości rozmowy 
były niezwykle żywiołowe i interesu-
jące. Na spotkania przyszło wiele osób 
dobrze znających twórczość Doroty 
Kędzierzawskiej. Widzowie wypytywali 
ją o pracę z profesjonalnymi aktorami 
oraz naturszczykami, ciekawi byli żużlo-
wych inspiracji w scenariuszu, nawiązy-
wali do poprzednich dzieł autorki, pyta-
jąc o kolejne pomysły filmowe. Żużel 

zachęcił do rozmów o roli prawdziwej 
pasji w życiu, o poświęceniu, podejmo-
waniu ryzyka, o dążeniu do realizacji 
marzeń. Nie obyło się też bez wspomnień 
z realizacji filmu Jutro będzie lepiej, który 
w 90 proc. zrealizowany był na Podlasiu. 
Dorota Kędzierzawska wspominała nie-
zwykłych ludzi, jakich spotkała w trakcie 
zdjęć, a także uroki podlaskich pejzaży 
i niezwykłą gościnność, jakiej doświad-
czyła ekipa w tym regionie. W tym wzglę-
dzie nic się nie zmieniło i ekipa Polski 
Światłoczułej również mogła tego zaznać. 
Z satysfakcją mogła też poinformować, 
że Województwo Podlaskie zostało Part-
nerem Projektu.

Spotkanie z Dorotą 
Kędzierzawską w Korycinie
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Jak pokazało spotkanie branży kinowej, 
dystrybucyjnej i produkcyjnej w trak-
cie 46. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni, środowisko 

jest pełne nadziei i optymizmu. Wyniki 
w kinach nie są może jeszcze tak dobre, jak 
te w 2019 roku, ale idzie ku lepszemu. Pan-
demia ciągle „trzyma za gardło”, jeszcze nie 
należy otwierać butelek z szampanem, ale 
chyba można je już zacząć mrozić… Różne 
są oceny czasu, jaki będzie potrzebny do 
powrotu sytuacji sprzed pandemii. Niektóre 
z badań podają nawet 1,5 roku mozolnej 
walki o kinowych widzów. Zmieniają się 
nawyki odbiorców, rośnie pozycja najsil-
niejszych graczy internetowej produkcji 
filmowej. Kino musi przedefiniować się 
na nowo, dostosować do sytuacji w zmie-
niającej się rzeczywistości – jak kiedyś, gdy 
pojawiły się telewizja czy VHS. 

Sygnały ze świata są pozytywne. Zna-
czące decyzje podjął Disney, który po 
sukcesie dystrybuowanego tylko w kinach 
filmu Shang-Chi i legenda dziesięciu pier-
ścieni, zmienił swoje plany i ograniczył 
hybrydową dystrybucję najważniejszych 
swoich produkcji. Spektakularna Diuna, 
pokazywana premierowo na wyłączność 
w kinach i tylko na około 30 międzynaro-
dowych rynkach, w dwa tygodnie przy-
niosła około 80 mln dolarów wpływów. 
Kolejne studia z Hollywood ustawiają na 
wyłączność swoje dystrybucyjne okna 
kinowe na 45 dni. Na festiwalu w Gdyni 
poinformowano, że w Polsce premierowe 
okno kinowe też się zmniejsza i z czte-
rech miesięcy będzie ono wynosiło około 
trzech. Kina na świecie powracają powoli 
do kluczowej roli w dystrybucji filmów, 
ale dotyczy to głównie najważniejszych 
i lokalnych tytułów oraz produkcji z Hol-
lywood.

W sierpniu 2021 roku, ku satysfak-
cji odradzającego się rynku kinowego 
w Polsce, odnotowano znaczący wzrost 
sprzedaży biletów, który sięgnął 2,1 mln 
sztuk. Porównanie dotyczy jednak sierpnia 
2020, a był to przecież czas dla kin bar-
dzo trudny, w trakcie którego sprzedano 
jedynie 689 tys. biletów. Porównanie do 
sierpnia 2019 już tak pozytywnie się nie 
prezentuje, bowiem przed pandemią przy-
bytki ze srebrnymi ekranami odwiedziło 
aż 4,6 mln widzów. Kina są więc gdzieś 
w połowie drogi... W dodatku wakacje 
nigdy nie sprzyjały przesadnemu cho-
dzeniu do kin, a w tym roku wiele atrak-
cyjnych tytułów zostało przesuniętych 
na ostatnie dni sierpnia (by skorzystać 
z pomocy finansowej PISF) i miesiące 
późniejsze, co akurat okazało się dobrym 
posunięciem.

W sierpniu na polskich ekranach domi-
nowały produkcje z Hollywood, a rodzime 
filmy obejrzało około 415 tys. widzów, 
czyli 1/5 wszystkich osób, które wybrały 
się do kin. Z dostępnych danych wynika, 

że największym zainteresowaniem cie-
szyły się: Legion samobójców. The Suicide 
Squad (271 tys. widzów) oraz Free Guy 
(260 tys. widzów). Połowa tytułów w Top 
10 w sierpniu to produkcje familijne, więk-
szość to obrazy amerykańskie, ale do głosu 
powoli zaczynają dochodzić filmy pol-
skie. Sukcesem w czasie pandemii okazała 
się premiera Czarnej owcy Aleksandra 
Pietrzaka, która w sierpniu przyciągnęła 
ponad 150 tys. widzów. Pokazywaną tylko 
przez cztery dni w sierpniu Zupę nic Kingi 
Dębskiej „skonsumowało” blisko 85 tys. 
osób. Sporym wzięciem cieszyły się też: 
familijny Czarny młyn Mariusza Paleja 
(76 tys. sprzedanych biletów) oraz Mistrz 
Macieja Barczewskiego (blisko 50 tys.). 
Wszystkie te tytuły w późniejszych tygo-
dniach będą systematycznie poprawiać 
swoje wyniki, a już we wrześniu dołączą 
do nich kolejne i bardzo oczekiwane pro-
pozycje rodzimych producentów i to pol-
skie filmy zdominują nasze kina.

Krzysztof Spór

ROŚNIE W OCZACH...
Sierpień 2021 w polskich kinach uznać należy za udany. 
Prawie trzykrotnie wzrosła liczba widzów w kinach 
w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego. Niestety 
porównanie do osiągnięcia z sierpnia 2019 już tak 
korzystnie nie wygląda.
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Arkadiusz Jakubik  
i Kamil Szeptycki  

w filmie Czarna owca,  
reż. Aleksander Pietrzak
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BOX OFFICE SIERPIEŃ 2021

WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

LP. TYTUŁ POLSKI TYTUŁ ORYGINALNY DYSTRYBUTOR KRAJ WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY  
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 LEGION 
SAMOBÓJCÓW. THE 
SUICIDE SQUAD

THE SUICIDE SQUAD WARNER USA/KANADA/WLK. 
BRYTANIA

5 348 754 271 120 5 348 754 271 120 345 06.08.2021

2 FREE GUY FREE GUY DISNEY USA/KANADA 5 337 779 260 537 5 337 779 260 537 289 13.08.2021

3 LASSIE, WRÓĆ! LASSIE COME HOME KINO ŚWIAT NIEMCY 3 293 331 186 977 3 293 331 186 977 245 20.08.2021

4 WYPRAWA DO DŻUNGLI JUNGLE CRUISE DISNEY USA 3 103 970 166 971 5 512 377 287 388 338 30.07.2021

5 KOSMICZNY MECZ: 
NOWA ERA

SPACE JAM: A NEW 
LEGACY

WARNER USA 2 908 635 162 054 10 977 573 606 020 304 16.07.2021

6 LUCA LUCA DISNEY USA 2 901 770 164 637 13 352 255 760 103 277 18.06.2021

7 CZARNA OWCA CZARNA OWCA NEXT FILM POLSKA 2 859 273 152 156 2 859 273 152 156 288 13.08.2021

8 WOJNA Z DZIADKIEM WAR WITH GRANDPA KINO ŚWIAT USA/WLK. BRYTANIA/
KANADA

2 609 220 146 674 5 433 010 303 070 178 23.07.2021

9 WYROLOWANI EXTINCT MONOLITH USA/CHINY 2 340 551 134 582 2 340 551 134 582 224 13.08.2021

10 ZUPA NIC ZUPA NIC KINO ŚWIAT POLSKA 1 635 791 84 587 1 635 791 84 587 296 27.08.2021

32 339 074 1 730 295

11 CZARNY MŁYN CZARNY MŁYN MÓWI SERWIS POLSKA 1 304 298 76 251 1 304 298 76 251 178 27.08.2021

12 DOM NOCNY THE NIGHT HOUSE DISNEY USA/WLK. BRYTANIA 986 781 51 148 986 781 51 148 117 20.08.2021

13 MISTRZ MISTRZ GALAPAGOS 
FILMS

POLSKA 912 632 49 267 912 632 49 267 170 27.08.2021

14 CZARNA WDOWA BLACK WIDOW DISNEY USA 810 850 41 127 10 279 452 512 710 365 09.07.2021

15 THE END THE END MONOLITH POLSKA 719 426 36 477 719 426 36 477 203 20.08.2021

16 RAYA I OSTATNI SMOK RAYA AND THE LAST 
DRAGON

DISNEY USA 636 369 37 354 5 206 159 299 150 244 02.07.2021

17 EGZORCYZMY DNIA 
SIÓDMEGO

THE SEVENTH DAY KINO ŚWIAT USA 635 028 35 312 635 028 35 312 95 13.08.2021

18 CANDYMAN CANDYMAN FORUM FILM USA/KANADA/
AUSTRALIA

529 974 28 024 529 974 28 024 160 27.08.2021

19 ANNETTE ANNETTE GUTEK FILM FRANCJA/MEKSYK/
USA/SZWAJCARIA/
BELGIA/JAPONIA/
NIEMCY

522 154 28 512 522 154 28 512 101 20.08.2021

20 NA RAUSZU DRUK BEST FILM DANIA/SZWECJA/
HOLANDIA

438 490 23 132 3 948 997 209 997 215 11.06.2021

7 496 002 406 604

TOP 20: 39 835 076 2 136 899

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 CZARNA OWCA NEXT FILM 2 859 273 152 156 2 859 273 152 156 288 13.08.2021

2 ZUPA NIC KINO ŚWIAT 1 635 791 84 587 1 635 791 84 587 296 27.08.2021

3 CZARNY MŁYN MÓWI SERWIS 1 304 298 76 251 1 304 298 76 251 178 27.08.2021

4 MISTRZ GALAPAGOS FILMS 912 632 49 267 912 632 49 267 170 27.08.2021

5 THE END MONOLITH 719 426 36 477 719 426 36 477 203 20.08.2021

6 POLAŃSKI, HOROWITZ. HOMETOWN KRAK. FUND. 
FILMOWA 69 092 4 286 69 092 4 286 31 20.08.2021

7 HOLIDAY KINO ŚWIAT 62 945 3 745 62 945 3 745 73 13.08.2021

8 KRAJ VELVET SPOON 53 773 3 447 53 773 3 447 55 27.08.2021

9 SWEAT GUTEK FILM 42 994 2 458 389 298 22 894 110 18.06.2021

10 ŚNIEGU JUŻ NIGDY NIE BĘDZIE KINO ŚWIAT 41 885 2 828 727 141 43 256 156 04.06.2021

TOP 10: 7 702 109 415 502

W ZESTAWIENIU BRAKUJE WYNIKÓW FILMÓW DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ UIP
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WŁOSKA KUCHNIA Z POLSKĄ DUSZĄ

Restauracja Cinema Paradiso
ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, Warszawa
Rezerwacje: +48 695 477 799
www.cinemaparadiso.pl
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